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RESUMO 

 

A presente Dissertação está inserida na Área de concentração de 

Fundamentos do Direito Positivo, na linha de Pesquisa Constitucionalismo e 

Produção de Direito. Ela analisou os efeitos da Portaria do Comando-Geral da 

Polícia Militar de Santa Catarina, a qual restringiu Direitos e Garantias Fundamentais 

na catástrofe de 2008, para observarmos se houve excessos em desrespeito à 

Constituição Federal. Partimos da compreensão do que é o Estado de Direito, como 

estrutura que define sua organização, com arcabouço em uma Lei Fundamental, 

disponibilizando todas as suas exceções, desde que previstas, não admitindo sua 

transgressão.  

A restrição a Direitos e Garantias Fundamentais possui limites, não 

admitindo interpretações extensivas fora das proclamadas em uma Constituição. 

Isso comprova que a sua extensão sem critérios, sob a abordagem de que os fins 

justificam os meios, quando invocada pelo Estado, leva à edição de atos 

administrativos eivados de vício de constitucionalidade, quebrando a ordem 

constitucional e, por consequência, podendo erigir o fim do próprio Estado. 

Para tanto, verificamos os institutos de legalidade extraordinária do 

Estado Brasileiro, que são mecanismos jurídicos excepcionais, os quais delimitam e 

suspendem Direitos e Garantias Fundamentais em períodos de crises ou 

anormalidades institucionais no Estado de Direito. 

Comentamos sobre a Lei Marcial, instituto extraordinário de combate a 

crises dos países de tradição da Commom Law, discorrendo sobre sua utilização e 

características em comparação aos institutos pátrios. O estudo também buscou 

demonstrar se o Estado de Direito permite a utilização de todos os meios para se 

defender, punindo ou não os excessos cometidos fora dos parâmetros definidos em 

uma Constituição. Analisou a Teoria da Precaução, construída pelo Estado, com 

criação de órgãos e agências estatais especializados em combater e antever crises. 

Questionou se a restrição aos Direitos e Garantias Fundamentais, quando não 

permitida pela Constituição, é válida para defender o Estado Democrático de Direito 

e se pode ser convalidada. E quais as consequências e limites desses institutos, 

quando utilizados fora do proclamado pela Constituição. 

Passamos pela concepção histórica dos Direitos Fundamentais e a sua 

evolução, com a consequente responsabilidade do Estado, que passa a ser o tutor 
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desses direitos imprescindíveis ao homem, embutidos agora sob o lastro do Estado 

de Direito. Diante desses posicionamentos analisamos os critérios de interpretação 

das restrições quando em choque com outros Direitos Fundamentais, observando o 

seu sopesamento, objetivando demonstrar que os Direitos e Garantias 

Fundamentais não são absolutos, mas sim relativos, permitindo exceções na sua 

plenitude.  

Por fim, analisamos os institutos ordinários da Situação de Emergência e 

do Estado de Calamidade Pública utilizados em questões relacionadas a desastres 

naturais, posteriormente verificando a constitucionalidade do ato administrativo 

expedido pelo Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina.  

 

 

Palavras-chave: Estado de Direito. Restrições aos Direitos Fundamentais. Estado 

de Emergência. Instituto de Legalidade Extraordinária.  
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ABSTRACT 

 

La presente Disertación se inserta en el área de concentración de los 

Fundamentos del Derecho Positivo, en la línea de investigación denominada 

Constitucionalismo y Producción de Derecho. Se analizaron los efectos de la 

Ordenanza del Comando General de la Policía Militar de Santa Catarina, que 

restringió los derechos fundamentales y garantías en el desastre de 2008 para 

observar si hubo excesos, en desacato a la Constitución Federal. Partimos de la 

comprensión de lo que es el Estado de Derecho como estructura que define su 

organización con base en una Ley Orgánica, proporcionando todas sus excepciones, 

siempre y cuando estén previstas, y no admitiendo su transgresión. 

Restringir los derechos y garantías fundamentales tiene límites y no 

admite interpretaciones extensivas fuera de las proclamadas en una Constitución. 

Esto demuestra que su extensión sin criterios, bajo el enfoque de que el fin justifica 

los medios, cuando es invocado por el Estado, lleva a la cuestión de actos 

administrativos plagados de vicios de constitucionalidad, quebrando el orden 

constitucional y, en consecuencia, siendo capaz de erigir el fin del propio Estado. 

Para ello, revisamos los institutos de legalidad extraordinaria del Estado 

Brasileño, que son mecanismos jurídicos excepcionales, que delimitan y suspenden 

los Derechos y Garantías Fundamentales durante los períodos de crisis o 

anormalidades institucionales en el Estado de Derecho. 

Comentamos sobre la Ley Marcial, instituto extraordinario de lucha contra 

la crisis de los países de tradición de la Common Law, discutiendo su uso y 

características comparadas a los institutos patrios. El estudio también trató de 

demostrar si el Estado de Derecho le permite utilizar todos los medios para 

defenderse, castigando o no los excesos cometidos fuera de los parámetros 

definidos en una Constitución. Se analizó la Teoría de la Precaución, construida por 

el Estado, con la creación por el estado de los órganos y organismos especializados 

en combatir y anticiparse a las crisis. Se preguntó si la restricción a los Derechos y 

Garantías Fundamentales, cuando no permitida por la Constitución, es válida para 

defender el Estado Democrático de Derecho y si puede ser convalidada. Y se 

cuestionó cuáles son las consecuencias y los límites de estos institutos, cuando se 

los utiliza fuera de lo proclamado por la Constitución. 
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Pasamos por la concepción histórica de los Derechos Fundamentales y 

su evolución, con la consiguiente responsabilidad del Estado, que pasa a ser el 

guardián de esos derechos indispensables para el hombre, ahora integrados en el 

lastre del Estado de Derecho. Frente a estas colocaciones se han revisado los 

criterios para la interpretación de las restricciones cuando están en conflicto con 

otros Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta su equilibrio, con el objetivo de 

demostrar que los Derechos y Garantías Fundamentales no son absolutos sino 

relativos, lo que permite excepciones en su plenitud. 

Por último, analizamos los institutos ordinarios de la Situación de 

Emergencia y del Estado de Calamidad Pública en cuestiones relacionadas con los 

desastres naturales, verificando posteriormente la constitucionalidad del acto 

administrativo emitido por el Comando General de la Policía Militar de Santa 

Catarina. 

 

 

KEY WORDS: Estado de Derecho. Restricciones a los Derechos Fundamentales.  

Estado de Emergencia. Instituto de Legalidad Extraordinaria. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo institucional da presente Dissertação é a obtenção do título de 

Mestre em Ciência Jurídica pelo Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Univali. 

O seu objetivo científico consiste em analisar a constitucionalidade das 

atribuições conferidas ao Comando de Polícia Ostensiva Local, instituído pela 

Portaria no. 816, de 25 de novembro de 2008, do Comando-Geral de Polícia Militar 

de Santa Catarina, para enfrentar a situação de crise desencadeada pelas 

catástrofes naturais ocorridas no Vale do Itajaí em novembro de 2008.  A análise de 

constitucionalidade foi aferida a partir da delimitação do alcance dos institutos de 

legalidade extraordinária (estado de defesa e de sítio) e ordinária (situação de 

emergência e calamidade pública), bem como de sua confrontação com os 

elementos colhidos do instrumento normativo a ser analisado.  

Ao final, pretende-se defender que a superveniência de situações de 

crise, como aquelas vivenciadas em 2008, por vezes, podem ensejar a decretação 

de medidas demasiadamente restritivas que, apesar de eventualmente gozarem de 

certa aceitação popular, devem ser definidas nos estritos limites fixados pelo texto 

constitucional. Afinal de contas, o exercício das garantias e liberdades individuais 

dos cidadãos, em que pese não serem bens absolutos, goza de uma posição 

preferencial a ser preservada ao máximo em um Estado que pretende ser 

democrático e de direito.  

A questão de fundo que anima a pesquisa está relacionada à 

possibilidade de que se admitam exceções para além das hipóteses constitucionais, 

com o cerceamento das liberdades fundamentais, tendo em vista o restabelecimento 

da ordem em momentos de crise. Qual o grau de tolerância que o Estado de Direito 

impõe à convivência com medidas restritivas diante de situações anormais? Assim, a 

pesquisa discorreu sobre os limites jurídicos do Estado no cumprimento das 

medidas de exceção para restringir o exercício de Direitos e Garantias 

Fundamentais e sobre a legitimidade dessa intervenção.  

O problema estudado verte sobre se as restrições aos Direitos e 

Garantias Fundamentais na vigência do Estado de Emergência podem ser limitadas 

ou não, bem como se podem ser consideradas absolutas ou relativas. O 
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questionamento ao Estado se adstringi ao limite dos meios possíveis que poderá 

utilizar para combater crises e anormalidades, tanto na sua atuação como pela 

imposição de atos administrativos por seus agentes no restabelecimento da ordem. 

Esse exacerbamento na imposição das medidas restritivas configuraria medidas de 

exceção ou não? 

O tema é relevante, pois, sob o viés do Estado Democrático de Direito, o 

surgimento de atos administrativos em descompasso com a Constituição poderá 

erigir situações que, caso não repelidas, gerariam lentamente o enfraquecimento do 

Estado.  

Para a pesquisa foram levantadas a(s) seguinte(s) pergunta(s) de 

pesquisa: 

a) As restrições aos Direitos e Garantias Fundamentais na vigência do 

Estado de Emergência são ilimitadas? 

b) Quando da ocorrência de crises, a utilização da coerção pelos institutos 

de legalidade extraordinária configuraria uma violação aos Direitos e Garantias 

Fundamentais?   

c) O Estado pode utilizar-se de todos os meios possíveis para combater 

crises e anormalidades, quando estes fatos adversos ameacem o quebramento de 

sua ordem constitucional?  

d) Esses meios poderiam ultrapassar os limites expressos na 

Constituição?  

Os resultados do trabalho de busca às respostas para essas perguntas 

está exposto na presente Dissertação, como segue de forma sintetizada. 

Principiamos, no Capítulo 1, com a abordagem sobre a concepção do 

Estado de Direito, demonstrando a sua essência como estrutura jurídica, com base 

em uma Lei Fundamental que impõe a centralização de obrigações e regulamenta 

toda a estrutura do Estado. Foi analisado também, os institutos jurídicos de defesa 

do Estado e dos critérios de distinção entre medidas de exceção, daquele 

interpretado como estado de exceção, definindo os critérios que delimitam a atuação 

do Estado no enfrentamento das situações de emergência com objetivo de 

demonstrar que, embora passe por crises, o Estado de Direito possui limites, os 
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quais configuram sua Lei Fundamental, sob pena de transformar-se em um Estado 

de Exceção, quebrando o ordenamento vigente. Em seguida, discorremos sobre as 

medidas de exceção, pelos modelos de sistema de enfrentamento de crises, como 

mecanismos de defesa do Estado. Também explanando sobre a Teoria da 

Precaução  como o método de antever situações de emergência, quando no  

enfrentamento de crises, e por fim, fazendo uma distinção entre o sistema  romano 

germânico e o anglo-saxão relativo ao combate de crises.   

O Capítulo 2 trata especificamente, sobre o Sistema de Legalidade 

Extraordinária brasileiro, discorrendo sobre o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. 

E, por fim, adentramos na demonstração e conceituação dos institutos ordinários da 

Situação de Emergência e do Estado de Calamidade Pública, com referência a 

crises específicas, especialmente aquelas relacionadas a catástrofes naturais. 

O Capítulo 3 apresenta o aspecto histórico dos Direitos Fundamentais, 

tratando de sua evolução, desde os denominados direitos de primeira geração até os 

de terceira geração, demonstrando que, embora essenciais e necessários, não 

possuem o caráter absoluto, mas sim relativo, sofrendo restrições. Em seguida, 

argumentamos que a evolução destes direitos fez com que o Estado passasse a 

tutelá-los e, na parte final, abordamos a interpretação da constitucionalidade das 

restrições relativas aos Direitos Fundamentais no Estado de Emergência, quando 

em confronto com outros Direitos Fundamentais.  

O Capítulo 4 trata das situações de calamidade e dos limites de 

intervenção estatal, comentando sobre a implantação da Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil como instrumento adotado pelo Estado brasileiro, erigido 

pela Teoria da Precaução para combater os efeitos oriundos de crises e 

anormalidades relacionados a catástrofes naturais. Para melhor entende-los, 

realizamos comparações entre os institutos ordinários da Situação de Emergência e 

do Estado de Calamidade Pública, com os institutos constitucionais do Estado de 

Defesa e Estado de Sítio. Em seguida, verificamos os efeitos que a catástrofe 

ocorrida em Santa Catarina em novembro de 2008 ocasionou frente à utilização dos 

institutos ordinários. Por fim, analisamos os efeitos da Portaria no. 816, de 25 de 

novembro de 2008, expedida pelo Comando-Geral da Polícia Militar de Santa 

Catarina, que restringiu Direitos Fundamentais, analisando a sua 

constitucionalidade.  
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O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações 

Finais, nas quais são sintetizadas as contribuições sobre as restrições aos Direitos e 

Garantias Fundamentais no Estado de Emergência pelos institutos ordinários e 

extraordinários, inerentes ao Estado de Direito. 

Para que a investigação científica atingisse plenamente seu objetivo, 

utilizamos o método indutivo na fase de Investigação e na fase de Tratamento dos 

Dados, bem como a pesquisa bibliográfica e documental como técnica para a coleta 

dos dados. 

Nesta Dissertação as categorias principais estão grafadas com a letra 

inicial em maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados no texto ou 

em nota de rodapé, quando mencionados pela primeira vez. 
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1 O ESTADO DE DIREITO E AS EXCEPCIONALIDADES DO ESTADO 

DE EMERGÊNCIA 

 

1.1 ESTADO DE DIREITO E SUJEIÇÃO DOS PODERES À LEI 

 

Para interpretar o Estado de Direito, é necessário estabelecer sua 

racionalidade com base em princípios que evoluíram para submeter o Estado ao 

regime do Direito. Tal perspectiva traz a expressão da vontade do povo a limites 

estabelecidos em uma lei fundamental, que regula as ações do Estado em todos os 

momentos, seja em períodos de normalidade, seja em períodos de crise. 

José Luís Bolzan de Morais e Lenio Luiz Streck1 comentam sobre a 

evolução do Estado de Direito, descrevendo seu objetivo. Este tratava de limitar o 

poder do soberano pelo Direito, definindo as características que descrevem esta 

sujeição evolutiva do Estado à lei. Sobre a questão, os autores afirmam que: 

Com efeito, no plano teórico, o Estado de Direito emerge como uma 
construção própria à segunda metade do século XIX, nascendo na 
Alemanha - como Rechtstaat - e, posteriormente, sendo incorporado à 
doutrina francesa, em ambos como um debate apropriado pelos juristas e 
vinculado a uma percepção de hierarquia das regras jurídicas, com o 
objetivo de enquadrar e limitar o poder do Estado pelo Direito. 
O devir histórico, entretanto, recupera tal conceito, assumindo o Direito 
como um ponto de referência estável e aprofundando o modelo através 
de seu conteúdo, fazendo suplantar a ideia de Estado de Direito como 
uma pura legalidade. 
Podem-se então, apontar três visões próprias a este fenômeno: 
A) Visão Formal, onde se vincula a ação do Estado ao Direito, ou seja, a 
atuação estatal é jurídica, exercitando-se através de regras jurídicas; 
B) Visão Hierárquica, na qual a estruturação escalonada da ordem jurídica 
impõe ao Estado sua sujeição ao Direito; 
C) Visão Material, que implica a imposição de atributos intrínsecos ao 
Direito, ou seja, aqui, a ordem jurídica. Há uma qualificação do Estado 
pelo Direito e deste por seu conteúdo.2 
 

O Estado de Direito, na concepção formal e material, estabelece toda a 

sua atuação com base em princípios. Seu advento, desse modo, é norteado pelo 

princípio de legalidade, que estabelecerá, com outros princípios, o que é proibido e o 

                                                           
1 MORAIS, Jose Luís Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 7. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.  
2 Ibid., p. 91. 
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que é permitido, sempre pelo viés do bem-estar com a interpretação do justo. Tal 

justificação dos princípios do Estado de Direito é explicitada por Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho3, que afirma: 

Num Estado submetido ao Direito, a atuação do Poder tem como pauta a 
lei. Obedece ao princípio de legalidade. Entretanto, da legalidade decorre 
como princípio também a igualdade. E ambos, legalidade e igualdade, 
estão sob o crivo de uma justiça, daí o terceiro princípio, garantidor dos 
demais da justicialidade. 
 

 Podemos observar que a premissa maior do Estado de Direito situa-se no 

estabelecimento de seus limites nos termos da lei. Porquanto, o estabelecimento de 

todas as condições jurídicas e os parâmetros dos seus órgãos estatais e institutos 

jurídicos constitucionais são delineados em um ordenamento jurídico superior ou 

constituição. Nele imputam-se procedimentos que preservem e defendam o Estado 

de anomalias, anarquias ou crises, as quais possam abalar a estrutura do Estado, 

colocando em risco sua própria existência, com vistas a garantir, de igual modo, a 

imposição de restrições abruptas, que suspendem garantias constitucionais 

temporariamente. 

Notamos que o Estado de Direito se traduz no limite de suas estruturas à 

subordinação da lei, sendo a intervenção estatal em determinados períodos o meio 

legal e necessário para se tutelar a Paz Social. Estes limites restritivos por vezes 

não são compreendidos por determinados grupos da sociedade civil, acreditando 

que os Direitos e Garantias Fundamentais são absolutos inadmissíveis de restrição. 

O que não é verdade. Portanto, esta garantia de Paz Social levou o Estado a 

estabelecer institutos jurídicos específicos, utilizando-os em crises para evitar a 

discrepância entre todos os diversos grupos da Sociedade, garantindo a sua 

existência.  

O Estado de Direito é aquele submetido à lei, expressa por uma 

Constituição ou um conjunto de leis superiores que subordinam e estabelecem a 

organização do povo, do território e erigem uma estrutura de poder, dimensionando 

a sua coordenação e subordinação. A existência do Estado de Direito observa a 

segurança de forma individual e coletiva de todos os cidadãos. Para que ocorra, 

essa vertente deve possuir limites de intervir em seus fundamentos e obedecê-los. 

                                                           
3 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007.p. 23. 
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Os limites sempre serão a lei e, tratando-se do Estado Contemporâneo, a 

Constituição é a lei fundamental. 

Ao preconizar a Constituição como elemento do Estado de Direito, 

observamos que ela não poderá ser arbitrária, pois o seu exórdio se perfaz pela 

democracia, a qual se sustenta por normas legais, traçando o comportamento do 

Estado.  

Podemos inferir que esta intervenção estatal é o meio que o Estado 

possui para regular as ações da Sociedade Civil, evitando o desequilíbrio e 

garantindo a equidade. Embora alguns grupos sociais interpretem os direitos e 

garantias como normas dotadas de um caráter absoluto, verificamos que para 

garantir a Paz Social almejada, esses mesmos direitos e garantias podem sofrer 

restrições, todas explicitadas dentro do próprio sistema constitucional. Portanto, a 

intervenção estatal pela restrição de direitos e garantias se constitui em um 

instrumento devidamente delineado na lei, o qual proporciona ao Estado os meios 

jurídicos de legalidade extraordinária que objetivam a garantia da preservação dos 

valores preconizados pela norma constitucional.  

A submissão à lei, aspecto fundamental do Estado de Direito concretizada 

nas Constituições dos Estados Contemporâneos, é uma característica que preza o 

controle político, alicerçado na impossibilidade de violações que cerceariam o 

indivíduo e a coletividade no exercício pleno da fruição de suas garantias 

constitucionais. 

Para a compreensão da efetividade das restrições a direitos e garantias, o 

Estado de Direito traduz esta ação em obediência aos limites aos quais se encontra 

subordinado, não podendo transcender sob pena de não possuir validade os atos 

exarados por seus agentes. Dito de outro modo, o seu fim deve ser a lei, a qual 

norteará todas as normatizações para satisfazer a isonomia entre Estado, Sociedade 

e cidadão sem arbitrariedades. 

Gilmar Antônio Bedin e colaboradores4 estabelecem o Estado de Direito 

como a subordinação à lei, com procedimentos válidos que legitimam o poder 

público. Sem estes parâmetros de lei, o poder público não possui legitimidade na 

                                                           
4 BEDIN, Gilmar Antonio; LUCAS, Doglas Cesar; RAMOS, André de Carvalho; CRETELLA NETO, 
José. (Org.). Estado de Direito, Jurisdição Internacional e Terrorismo. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2009.  
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deflagração de seus atos, sendo o princípio da legalidade o parâmetro norteador de 

uma sociedade democrática, que observa, para a sua autopreservação, a 

necessária razoabilidade pela justiça, exaltando “o princípio da proibição do 

excesso”.5 Ainda nas palavras dos autores: 

[...] afirmar que o Estado atua ou age por intermédio do Direito significa 
dizer que o exercício do poder só se pode efetivar por meio de 
instrumentos jurídicos institucionalizados pelo Estado de Direito e pela 
ordem jurídica em vigor. Nesse sentido, é importante observar que “não é 
qualquer órgão, qualquer titular, qualquer funcionário ou qualquer agente 
da autoridade que, no uso dos poderes públicos, pode praticar atos, 
cumprir tarefas, realizar fins, [somente aquele autorizado pela ordem 
jurídica]”.6 

 

O aspecto da legalidade das normas jurídicas traz consigo a dimensão do 

Estado de Direito como aquele que respeita o cidadão, podendo até ingressar em 

sua vida particular, porém com razoabilidade e proporcionando meios para se 

defender. Tudo isso dentro de uma normatividade que estabelece segurança e 

confiança na relação entre Estado e cidadão com a consequente vertente de se 

observar e executar todos os atos estatais somente nos termo das leis, trazendo 

esta garantia imiscuída no Estado de Direito.  

Bedin e colaboradores ainda estabelecem o Estado de Direito como 

aquele subordinado ao pressuposto axiológico reconhecido por uma Constituição. 

Seu desvirtuamento ou abuso da lei ou normas, quando instado fora dos parâmetros 

estabelecidos, não terá validade em seus efeitos7. Segundo os autores: 

A oitava dimensão essencial do Estado de Direito é um Estado que 
estabelece o princípio da legalidade da administração pública em todas as 
suas esferas, isto é, um Estado que institui a ideia de subordinação à lei 
dos titulares dos órgãos, funcionários e agentes do Estado. Daí, portanto, 
a existência da expressão os funcionários públicos devem observar e 
executar a lei, não legislar.8 

 

                                                           
5 BEDIN, Gilmar Antonio; LUCAS, Doglas Cesar; RAMOS, André de Carvalho; CRETELLA NETO, 
José. (Org.), p. 18. 
6 BEDIN, Gilmar Antonio; LUCAS, Doglas Cesar; RAMOS, André de Carvalho; CRETELLA NETO, 
José. (Org.), p. 18. 
7 BEDIN, Gilmar Antonio; LUCAS, Doglas Cesar; RAMOS, André de Carvalho; CRETELLA NETO, 
José. (Org.), p. 16. 
8 BEDIN, Gilmar Antonio; LUCAS, Doglas Cesar; RAMOS, André de Carvalho; CRETELLA NETO, 
José. (Org.), p.19. 
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A subordinação à lei, a divisão do poder, a punição dos excessos e 

abusos dos agentes estatais, a compensação por indenizações diante da fratura da 

legalidade, que, pelos agentes estatais, expôs o cidadão, são características do 

Estado de Direito. Podemos concluir, desse modo, que este não decreta leis cruéis e 

arbitrárias; não se adstringe ao entendimento e razões daqueles que se encontram 

no poder temporariamente; não é injusto, ao ponto de promover o êxodo do anseio 

da igualdade, impingindo o radicalismo como a vertente da formulação e aplicação 

do Direito.  

O Estado de Direito é aquele que se encontra subordinado ao império do 

Direito, vertente para a consequente subordinação a uma Constituição, guiando-se 

por procedimentos indicados pelo Direito e pressupondo uma ideia de justiça.9  

Luiz Pinto Ferreira10 discorre que a Constituição, estabelecida pelo Estado 

de Direito, traz consigo aquela ordem jurídica fundamental. O dever de cingi-la é o 

cerne essencial do Estado de Direito, utilizando como parâmetro o filósofo alemão 

Black.11 

O Estado de Direito trata-se de uma evolução que estabeleceu um 

modelo, o qual trouxe consigo a obediência a uma regra fundamental, porquanto 

uma Constituição que delimita a estrutura do Estado e objetiva a preservação dos 

direitos e garantias, dos remédios constitucionais, suas obrigações, as estruturas 

dos órgãos estatais, seus limites em todos os lapsos da Sociedade, de modo a 

tutelar as obrigações do povo. Poderíamos afirmar que Estado de Direito e 

Constituição são interpartes, galgadas por princípios, essencialmente o da 

legalidade, o da liberdade e o da igualdade individual.12 

Para salvaguardar todas as instituições estatais, devem-nas lastrear pelos 

fundamentos do Estado de Direito, uma vez que a discrepância, ao arrepio da lei, 

poderá desvirtuar a existência do próprio Estado, acarretando vícios com os quais 

                                                           
9 BEDIN, Gilmar Antonio; LUCAS, Doglas Cesar; RAMOS, André de Carvalho; CRETELLA NETO, 
José. (Org.), p. 15-16. 
10 FERREIRA, Luiz Pinto. Curso de Direito Constitucional. ed. 8. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 09. 
11 O filósofo Alemão Black (apud FERREIRA, 1996, p. 09), afirma que: "A Constituição de um Estado 
é a lei fundamental do Estado, contendo os princípios sobre os quais se fundamenta o governo, 
regulando as divisões dos poderes soberanos, ordenando as pessoas às quais cada um deles deve 
ser confiado e a maneira pela qual deve ser exercido".  
12 XIMENES, Julia Maurmann. Reflexões sobre o conteúdo do Estado Democrático de Direito. 
Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/63106601/Julia-Maurmann-Ximenes-ESTADO- 
DEMOCRATICO>. Acesso em 05, de mai. 2013. 



22 
 

incautos maculam sua estrutura. Assim, esses mecanismos devem encontrar-se 

expressos na Constituição.  

Ferreira13 interpreta o Estado de Direito pela Constituição como uma 

tábua imensurável, cerne central de obediência e organização, que garante a 

existência e vivencia deste mesmo Estado de Direito, ao afirmar que: 

Destarte, pode-se verificar o elemento decisivo formando a marca 
dominante de uma Constituição: ela é a lei fundamental do Estado, ou, 
por outras palavras, a ordem jurídica fundamental do Estado. Esta ordem 
jurídica fundamental se baseia no ambiente histórico-social, econômico e 
cultural, onde a Constituição mergulha suas raízes. As Constituições são, 
assim, documentos que retratam a vida orgânica da sociedade, e 
nenhuma delas foge ao impacto das forças sociais e históricas agindo 
sobre a organização dos Estados. 

 

A ordem jurídica traça os parâmetros para todas as situações anômalas e 

comuns que podem afligir o Estado de Direito. A submissão à lei confere estas 

prerrogativas de medidas, que podem ser saudáveis do ponto de vista institucional, 

outorgando mecanismos que discorreriam como um Estado de legalidade 

extraordinário. Assim, a relação de direito apregoada pelo Estado imprime o preceito 

de que tudo deve ser cumprido dentro da legalidade, e suas alterações decorrerão 

do mesmo método de constituição de uma lei, sob pena de que o seu 

descumprimento insira um quebramento da ordem constitucional. 

Luiz Henrique Urquhart Cadermatori14 descreve o Estado de Direito, com 

o surgimento do constitucionalismo na França em 1789, como prerrogativa de 

proteção de direitos e garantias das liberdades dos indivíduos. O autor ainda 

menciona que o Estado passa a obedecer a um procedimento de leis que 

estabelece o parâmetro de sujeição estatal a uma lei fundamental, discorrendo sobre 

o período revolucionário francês: 

O art. 5º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789 prescreve: “A lei não proíbe senão as ações nocivas à 
sociedade. Tudo o que não é vedado pela lei não pode ser 
impedido e ninguém poder ser forçado a fazer o que ela não 
ordena”. Por outra parte, o art. 3º da Constituição francesa de 
1791 reza que “não há na França autoridade superior à da lei. 
O rei não reina mais senão por ela e só em nome da lei pode 

                                                           
13 FERREIRA, op. cit., p. 09. 
14 CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart. Discricionariedade administrativa no estado 
constitucional de direito. Curitiba: Juruá, 2001.  
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exigir obediência”. A partir destes postulados, consolidou-se o 
princípio da legalidade como parâmetro da ação estatal.15  
 

Anderson de Menezes16 demonstra a acepção do Estado de Direito, o 

qual é estabelecido sob um pálio de normas jurídicas que criam direitos e 

obrigações, normatizando a relação entre Estado e indivíduo. Ainda que esta mesma 

lei seja considerada injusta, como emanada do Estado, é legal. A ordem jurídica 

vigente deverá ser cumprida, pois foi submetida a um procedimento legislativo. 

Reforçando tal prerrogativa, o autor afirma: 

O direito, nesta acepção lata, implica a força bilateralmente obrigatória da 
lei, isto é, a submissão do próprio Estado às leis que promulga. Aquele 
que se submete ao direito procede legalmente, e, se vai contra o direito, 
procede ilegalmente, comete uma injustiça. Este conceito se aplica tanto 
ao Estado como aos súditos. O Estado pode igualmente cometer um ato 
ilegal, uma injustiça. O Estado está, contudo, em relação ao direito, 
colocado em situação diversa do súdito. Tendo a missão e o poder de 
realizar o direito, ele pode e deve constranger a sua observância àqueles 
que deles se afastarem. O Estado ordena o súdito obedece.17    

   

Reis Friede18 traça o conceito histórico do Estado de Direito, que trouxe 

consigo o movimento de submissão estatal à lei. De igual modo, conceitua-o, 

demonstrando o seu aspecto histórico: 

O Estado de Direito, mais do que um conceito jurídico, é um conceito 
político que vem à tona no final do século XVIII, início do século XIX. Ele é 
fruto dos movimentos burgueses revolucionários, que àquele momento se 
opunham ao absolutismo, ao Estado de Polícia. Surge como ideia força 
de um movimento que tinha por objetivo subjugar os governantes à 
vontade legal, porém não de qualquer lei.19 

 

Anderson Menezes20, referindo-se às ideias desenvolvidas por Jellinek, 

demonstra que o Estado de Direto, quando cria normas, exterioriza sua vontade, 

discorrendo por normas e procedimentos constitucionais que visam garantir a sua 

vitaliciedade como organismo político. Também faz com que, expressamente por lei, 

defina remédios jurídicos constitucionais para agir com restrições, pois sua 

                                                           
15 CADEMARTORI, p. 48. 
16 MENEZES, Anderson. Teoria Geral do Estado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 
17 MENEZES, p. 70. 
18 FRIEDE, Reis. Democracia e Estado de Direito. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí – SC, v.2, n.7, p. 
61-68, out.1998. 
19 FRIEDE, p.64. 
20 MENEZES, 1993, p. 71.  
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expressão de vontade é a do povo, ou seja, o Estado legitimado por suas ações. 

Ainda, segundo o autor:  

Acompanha, pois, a todo princípio de direito a segurança de que o Estado 
obriga a si mesmo a cumpri-lo, a qual é uma garantia para os submetidos 
ao Direito. A ordem dada pelo Estado a seus órgãos para executar as 
disposições jurídicas não é puro arbítrio daquele como acontece na teoria 
oposta se quer ser consequente consigo mesma, senão que se trata de 
cumprir um dever; o Estado se obriga a si mesmo no ato de criar um 
Direito a respeito de seus súditos, qualquer que seja o modo como o 
direito nasce, a aplicá-lo e mantê-lo.21 

 

A ordem constitucional, com o Estado de Direito, trouxe consigo a 

questão da necessidade da ordem pública, sendo ela indispensável para a garantia 

da sobrevivência estatal, como a segurança individual e coletiva da Sociedade. A 

legalidade estampada pelo Estado de Direito lastreia-se no poder supremo de coagir 

e, para que esta coação seja legal, deverá encontrar-se exposta e expressa nos 

termos da lei, seja no aspecto formal, seja no material; explanada por normas 

jurídicas; realizada dentro de um aspecto de legitimidade com a consequente 

participação do povo ou de seus representantes no exercício da produção 

legislativa. 

Com a evolução do Estado de Direito para o Estado Democrático de 

Direito ficou enrustida a intenção de privilegiar os limites do Estado, estabelecidos 

por uma lei fundamental. No sentido moderno, o estabelecimento do Estado de 

Direito Moderno  tem o seu nascimento com uma Constituição.22 Sua existência dá-

se a partir da consecução pelo Poder Constituinte da regulação dos direitos e seus 

limites, os quais ditarão o caminho do Estado, pois a sua estrutura de poder visará 

ao interesse público e a sua segurança trará consigo, de igual modo, mecanismos 

constitucionais que refletem, por meio do Estado, a sua utilização para o 

enfrentamento de anomalias institucionais. Estes mecanismos são vetores de 

normalidade objetivando o combate, o enfrentamento e o alijamento de crises que 

possam afligir esse Estado de Direito.  

                                                           
21 MENEZES, p. 71. 
22 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Elementos de Direito Público. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. p.61. 
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Paulo Napoleão Nogueira da Silva23 descreve o Estado de Direito como 

uma estrutura jurídica constitucional cujo objetivo é a regulação das relações entre 

os indivíduos. Para isso, deverá pautar-se em uma ordem jurídica que garanta a 

equidade e a normalidade no Estado, mediante o auxílio dos órgãos e agentes 

estatais, os quais se norteiam pela lei, promovendo a relação com a Sociedade. 

Segundo o autor: 

O Estado é muito mais do que um conjunto de leis reguladoras das 
relações entre indivíduos, enquanto que o governo pode ser 
funcionalmente caracterizado como uma sucessão de atos objetivando 
uma série de relações entre os indivíduos.24 

 

A Constituição, ou um conjunto de leis superiores, dependendo da 

tradição jurídica de um Estado, é inerente ao Estado de Direito. Tudo que se 

encontra nesse conjunto de leis superiores, o qual define as competências, os 

limites, a estrutura do Estado pelo Poder Constituinte, traduz-se no interesse da 

maioria que, por uma decisão política e por meio de seus delegados, impôs a 

natureza da ordem jurídica nacional. Seu disciplinamento se constitui imprescindível 

e inexorável para que o Estado de Direito seja eficaz, acolhendo a corporificação de 

princípios que irão guiar o Estado em todos os seus momentos, tanto nos períodos 

de estabilidade como nos de instabilidade institucional. 

O Estado de Direito necessitou que princípios fossem consagrados por 

uma Constituição. Transpassando a sua carga valorativa às demais leis do 

ordenamento jurídico, a Constituição estabelece um fundamento de validade e a 

aplicabilidade das normas constitucionais, objetivando uma diretriz a seguir, 

vertendo para ordem jurídica nacional de um Estado, que estabelece o fundamento 

para atuação deste.  

A sua cognição, designada por princípios constitucionais expressos e 

implícitos, garante uma homogeneidade política e jurídica, descrevendo 

expressamente todas as situações que o Estado possa encontrar. Assim, o fiel 

cumprimento do que se encontra na Carta Constitucional é puro, imaculado, 

podendo ser alterado por procedimentos que esta mesma Carta descreve, tratando-

se de um positivismo altaneiro o qual identifica o Estado de Direito.  

                                                           
23 SILVA, p. 67. 
24 SILVA, p.67. 
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Paulo Napoleão Nogueira da Silva25 discorre sobre a Constituição como o 

lastro de um Estado que busca a validade com vistas a disciplinar por uma ordem 

jurídica a vida dos indivíduos. Segundo sua perspectiva: 

Por fim, toda a Constituição é feita visando basicamente disciplinar as 
relações de poder entre o Estado e os cidadãos, assim, como as relações 
entre estes, e por um período tão longo quanto possível a partir da sua 
promulgação. Logo, trata-se de um conjunto de princípio que tem 
finalidade societária ou social, visando disciplinar a vida da sociedade.26 

 

O Estado de Direito é o Estado Constitucional que limitou a autoridade 

estatal ao delineamento de poderes definidos em uma Constituição, a qual norteou 

suas atividades e, de igual modo, estabeleceu preceitos que legitimaram medidas de 

exceção como remédios constitucionais. Para serem legitimados como estrutura da 

ordem jurídica constitucional do Estado, esses preceitos pautam-se, primeiramente, 

em regime de legalidade, com a consequente delimitação e alcance das autoridades 

estatais e suas responsabilidades. Em seguida, em um regime representativo, 

emanado do povo que, por seus representantes, expressa suas aspirações. 

Também por este regime constitucional, é imprescindível a delimitação de um 

sistema de garantias necessário às liberdades públicas, fixando os limites da ação 

sobre os indivíduos pelo Estado;  e em quais circunstâncias este Estado, objetivando 

seus fins que lhe são próprios, possui para defender a ordem jurídica. Aqui seria 

possível discorrer, como exemplo, sobre as medidas de combate a crises 

institucionais. 

Podemos verificar que o Estado de Direito se corrobora com a lei. Pelo 

direito assinalado por uma Constituição, todas as atribuições são emanadas pela 

soberania do povo, que criou um Estado, o qual, por consequência, pode vivenciar 

momentos de crise e, portanto, instado a tomar, nesses momento críticos, medidas 

adversas contra seus cidadãos. De modo algum se tratam de medidas coercitivas 

injustas, desde que expressas e claras. Tal Estado de legalidade extraordinária 

também se encontra embutido dentro do Estado de Direito, como um sistema de 

combate a emergências institucionais. 

 

                                                           
25 SILVA, p. 109. 
26 SILVA, p.109. 
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1.2 A REAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DIANTE DE SITUAÇÕES DE 

AMEAÇA INSTITUCIONAL 

 

Quando o Estado se encontra ameaçado, é necessária a aplicação de 

medidas de exceção. Elas são decorrentes do próprio sistema de 

constitucionalização, que empreende essas exceções com o intuito de garantir a 

ordem, privilegiando a supremacia do Estado Democrático de Direito. Tais medidas 

excepcionais, em verdade, são medidas constitucionais que, por consequência, são 

vistas por alguns membros da Sociedade como abjetas e em descompasso com o 

viés democrático absoluto. 

Gilberto Bercovici27 comenta sobre as excepcionalidades das restrições 

contidas em uma Constituição, utilizando na sua visão, o conceito de Estado de 

Exceção como uma vertente constitucional, devidamente lastreada e utilizada como 

remédio em momentos de ameaça à soberania do Estado. Isso demonstra que sua 

acepção, embora utilizada de maneira extraordinária, revela um traço jurídico 

necessário para o enfrentamento de situações de crises. Nessas hipóteses, a 

concessão de poderes excepcionais ao aparato estatal, em razão de sua 

excepcionalidade, deve ser fixada restritivamente, como defende o autor: 

Se o poder constituinte é tratado marginalmente pela doutrina publicista, 
melhor sorte não teve o estado de exceção. Afinal, os poderes de exceção 
são poderes constitucionais mais próximos do poder constituinte. O direito 
constitucional, acostumado a lidar com regras, tem dificuldades em lidar 
com a exceção. Apesar disto, maior parte dos autores vai ser favorável à 
constitucionalização da exceção, cujo objetivo é racionalizar a proteção 
extraordinária do Estado, incorporando-a ao ordenamento jurídico. Os 
poderes excepcionais devem ser expressamente previstos na 
constituição, para limitá-los e controlá-los.28 

 
A violência de crises institucionais perfaz enfrentamentos que 

impossibilitariam a fruição das demais garantias constitucionais. Esses 

enfrentamentos se imiscuem em um procedimento que deve cingir a norma 

constitucional, a qual o indica.  

Com a consequente imprevisão de uma crise, que poderá ser política, 

social ou natural, para o combate da anormalidade, a excepcionalidade de atos 

                                                           
27 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: Para uma Critica do Constitucionalismo. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008.  
28 BERCOVICI, p. 37-38. 
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jurídicos figura como necessária e imprescindível para a sua inação.  A concentração 

de poder traz, nesses momentos, uma referência necessária: que se evite a 

propalação da crise, impedindo a destruição da própria ordem constitucional. 

Nesse aspecto específico, como as normas de combate à crise foram 

externadas pelo Poder Constituinte, firmadas por uma Carta Constitucional com tais 

regramentos, vertem como uma salvaguarda para a ordem jurídica constitucional. 

Bercovici29 discorre sobre o bem que se almeja com a decretação de um 

Estado de Emergência, afirmando: "Afinal, o bem protegido pelo estado de exceção 

é a ordem constitucional, não se trata de uma violação constitucional ou casuística, 

mas uma violação que tem por finalidade a defesa da ordem constitucional".  

A imposição de medidas até coercitivas figuram como o lastro de garantia 

da ordem constitucional e a suspensão ou restrição de direitos e garantias dos 

indivíduos traz consigo a instrumentalidade inseparável do Estado de Direito30, que 

busca a normalidade constitucional por instrumentos jurídicos excepcionais e 

anormais. 

A anormalidade que fragiliza o Estado de Direito, para ser execrada, deve 

fortalecer a atuação governamental, evitando sua fragilização, devendo ocorrer de 

forma centralizada.  A centralização não significa externar a um homem ou a um 

poder, mas sim a uma estrutura governamental que poderá ser composta por 

organismos estatais previamente definidos, os quais serão responsáveis nos termos 

da lei pelas determinações e atribuições de punir e repreender.   

Embora disciplinar as relações advindas em um estado de necessidade 

seja um elo que pode ser pendular, a função institucional de restringir a 

anormalidade, quando nos limites externados pela lei, é valida, alijando a ameaça e 

evitando uma virtual crise maior. Portanto, a utilização da força e coerção é 

plenamente admitida e, visualizando que a adversidade institucional enfrentada por 

vezes não possui limites, há possibilidade até mesmo de punir com a pena de morte. 

A segurança institucional de um Estado, quando se mostra latente, diante 

de uma insurreição social ou política dentro do Estado de Direito, descreve e 

obrigatoriamente deverá ter meios de combatê-la. Deverá, igualmente, utilizar tais 

                                                           
29 BERCOVICI, p.42. 
30 BERCOVICI, p.216. 
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institutos constitucionais sob pena de se exaurir como Estado, deixando envolver-se 

pelos fatos da crise institucional erigida, podendo permear o nascedouro de uma 

nova ordem jurídica, oriunda de golpes políticos. 

Bercovici31 demonstra que o Estado, outorgando remédios jurídicos pelo 

Poder Constituinte, deve aplicá-los justamente para buscar um equilíbrio diante das 

conturbações atravessadas e demonstrar que a transgressão de uma ordem jurídica 

faz nascer outra, mesmo que esta outra seja maléfica aos indivíduos.  

Os institutos jurídicos constitucionais, quando utilizados fora dos limites 

expressados na Constituição, até podem salvar o Estado, ou seja, o excesso. 

Porquanto, também poderá erigir uma nova ordem, uma vez que saia dos limites da 

excepcionalidade esculpidas na lei. Daí a necessidade de se abolir crises com 

remédios constitucionais previamente definidos, ao passo que esta exceção, por 

meio de restrições constitucionais, possuem limites explicitados para salvaguardar o 

próprio o Estado. Para tanto, o autor afirma: 

A necessidade pode modificar a organização estatal contra a letra da 
constituição, sendo, para Jellinek, a necessidade política um dos 
principais fatores de mutação e transformação constitucional. Este é, para 
Jellinek, o limite da investigação de direito público: a constituição está em 
posição de equilíbrio instável, dependendo completamente de força 
sociais para manter esse equilíbrio ou promover modificações. Uma nova 
ordem jurídica se cria mediante um poder que funciona de modo contrário 
ao direito, por um órgão do Estado que julga sua competência por si 
mesmo e o faz de maneira ilimitada. A conformidade ou transgressão da 
norma dependem das forças sociais sobre as quais se funda a ordem 
jurídica. 32 

  
As medidas adotadas pelos Estados traduzem a busca desse equilíbrio, 

que se constitui no Bem Comum. Ao conjugar esta concepção pela ordem jurídica, 

traz-se a segurança ao indivíduo e a toda a Sociedade indistintamente. A razão da 

reação do Estado é obvia: combater, dirimir, suprimir a patologia que lhe agride. 

Essa agressão permeia um antídoto para alcançar o seu fim, que se justifica na 

impossibilidade de sua paralisação, vertendo para a normalidade da estrutura do 

Estado. 

Demolir e reconstruir a ordem jurídica, por vezes, trouxe na história 

momentos amargos, os quais culminaram em tragédias justamente quando a reação 

                                                           
31 BERCOVICI, p. 227. 
32 BERCOVICI, p. 227. 
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constitucional de um Estado de Direito foi desvirtuada, insuflada por momentos 

políticos débeis contra ordem jurídicas legítimas. Portanto, a consecução do Bem 

Comum é o objetivo do Estado com a sua reação nos termos da lei. 

Herlado Garcia Vitta33 descreve a força das normas, exaradas pelo 

Estado e utilizadas para combater as crises, como o instituto legal da coação a uma 

ação inóspita, que deve ser rápida, não podendo ser letárgica sob pena de definhar 

a unidade do Estado. Assim, a reação da força com limites é essencial, como afirma 

o autor: 

Se o Estado não tivesse limites, por estar acima das normas legais, 
haveria anarquia; mas esta é transitória (não há como se admitir a 
supressão total e permanente do ordenamento jurídico do Estado), e 
consiste em possibilidade de fato, não de direito. É essência do Estado ter 
ordenamento jurídico, regulando relações e pessoas, submetendo-as, 
pois, ao regime imposto pelo próprio Estado. Além do povo, o Estado 
submete-se a essas regras; com isso, nega-se a absoluta doutrina da 
ilimitada atuação estatal.34 

 
Quando a normalidade das relações é ameaçada, surgem reações do 

Estado para enfrentar a situação de emergência. O desafio é tentar disciplinar o 

enfrentamento da desordem, a fim de assegurar as garantias dos indivíduos. É onde 

se insere o problema do estado de emergência. 

Embora o Estado de Direito tenha como regra fundamental a preservação 

de direitos e garantias - uma regra fundamental de um objeto maior se constitui na 

preservação da Sociedade - a quebra de sua estrutura por forças internas ou 

externas poderá afetar a questão atinente à soberania. Por isso, as malversações 

oriundas de crises são combatidas por meio de reações que evitem, sobremaneira, 

que esta “invasão alienígena”, no sentido de uma força adversa, gere o quebramento 

da ordem jurídica legitimada. Embora a soberania preserve a autodeterminação dos 

povos de ditarem seus caminhos, o espírito do Estado de Direito, com base em uma 

lei suprema ou constituição, perfaz o aspecto reacionário que deseja evitar a quebra 

de seu sistema jurídico constitucional. 

Vitta delineia a soberania como a capacidade do Estado de limitar ou 

delimitar o poder estatal vinculado unicamente ao Direito, não existindo limites 

                                                           
33 VITTA, Heraldo Garcia. Soberania do Estado e Poder de Polícia. São Paulo: Malheiros Editores, 
2011. 
34 VITTA, p.22.  
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jurídicos de caráter absoluto. Tais limites podem ser restringidos sob o pálio do 

Direito, por consequência, permitindo que o Estado legitimado delineie o uso da 

força, quando necessária, dentro dos limites que estabeleceu. Segundo o autor:  

Portanto, soberania, no (a) aspecto negativo, significa a impossibilidade 
de o Estado ser juridicamente limitado por qualquer outra força ou 
potência, exceto a dele. Com isso, além do Estado, nenhum grupo de 
poder, externo ou interno, pode impor-lhe limitações jurídicas. Já no (b) 
aspecto positivo, soberania consiste na exclusiva capacidade do poder 
estatal para determinar, em todos os sentidos, o próprio regime (jurídico): 
afirmar-se ilimitado o poder estatal somente no sentido de que nenhuma 
outra força pode, juridicamente, impedi-lo de modificar o ordenamento 
jurídico.35 

 
José Joaquim Gomes Canotilho36 assevera que o Estado precisa 

estabelecer um mínimo de sanções e garantias para a defesa do próprio Estado sob 

pena de se ver confrontado. A necessidade de proteger-se permiti estabelecer 

medidas e meios para a sobrevivência de sua ordem jurídica constitucional, como 

afirma o autor:  

O Estado constitucional democrático ficaria incompleto e enfraquecido se 
não assegurasse um mínimo de garantias e de sanções: garantias da 
observância, estabilidade e preservação das normas constitucionais; 
sanções contra actos dos órgãos de soberania e dos outros poderes 
públicos não conformes com a constituição. A ideia de proteção, defesa, 
tutela ou garantia da ordem constitucional tem como antecedente a ideia 
de defesa do Estado, que, num sentido amplo e global, se pode definir 
como o complexo de institutos, garantias e medidas destinadas a 
defender e proteger, interna e externamente, a existência jurídica e fáctica 
do Estado (defesa do território, defesa da independência, defesas das 
instituições.37 

 
A reação do Estado é natural quando está ameaçado. Verificamos que 

estas limitações pela lei são necessárias e objetivam a garantia da unidade, pois a 

elaboração de uma lei de reação submete à ação sistêmica de um pacto entre 

Estado e Sociedade. Ambos, para protegerem-se do cerceamento absoluto e 

desvirtuado da ausência de limites, autorizaram o Poder Constituinte a criar 

mecanismos jurídico constitucionais, consubstanciados por meio de imposição de 

medidas restritivas, todas de caráter temporário, com a premissa de usurpar uma 

oposição, a qual tenta derrubar o sistema jurídico vigente.   
                                                           
35 VITTA, p.23. 
36 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. 
37 CANOTILHO, p.887. 
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1.3 INSTITUTOS JURÍDICOS DE DEFESA DO ESTADO E OS CRITÉRIOS DE 

DISTINÇÃO ENTRE MEDIDAS DE EXCEÇÃO E ESTADO DE EXCEÇÃO 

   

Embora, de acordo com suas particularidades, vários países tenham 

adotado regimes de combate a crises, devemos observar os critérios que 

estabeleceram uma diferenciação etimológica e histórica entre o Estado de Sítio, 

tradicionalmente utilizado em países Europeus, essencialmente a área Continental e 

a América Latina, e aquele instituto utilizado por países da Common Law 

denominado de Lei Marcial. 

Ao observamos o Estado de Sítio identificamos seu advento na Revolução 

Francesa, no ano de 1791, e as suas características traduzem a centralização do 

poder em determinados momentos de crise, com a diferenciação de sua efetividade, 

que foi dividida inicialmente em três padrões de interferência estatal. O primeiro foi 

aquele em que as autoridades, tanto civis como militares, agiam em suas próprias 

esferas. Já o segundo foi aquele em que todas as autoridades civis deveriam estar 

atuando em conformidade com as autoridades militares. A terceira forma consagrava 

todas as subordinações, exclusiva e indistintamente as autoridades militares. 

Temos, nesse momento, o exórdio do Estado de Sítio como o instituto 

jurídico que denota a conturbação. Sua etimologia remonta às cidades sitiadas, 

cercadas, na França. Por consequência, com a evolução desse instituto, a sua 

utilização derivou-se para situações independentes de cidades sitiadas ou não, 

passando, também, a ser utilizado quando da ocorrência de ameaça de forças 

inimigas estrangeiras. 

O aspecto de isolamento imiscuído em seu sentido objetiva a 

centralização de poder em determinada autoridade. Em seu advento, as autoridades 

militares foram incumbidas desta atribuição, estando os militares investidos de poder 

em virtude dos conhecimentos estratégicos que possuíam, conseguindo amealhar, 

pela arte militar, diretrizes de organização e defesa. 

A questão relativa do preâmbulo do Estado de Sítio ocorre em um período 

no qual a França foi avassalada com o movimento revolucionário de 1789, expedido 

pelo Decreto de 8 de julho de 1791, promulgado pela Assembleia Constituinte. Surge 

em função de os revolucionários sentirem-se preocupados com possíveis 
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movimentos favoráveis à monarquia e de sua possível restauração. Posteriormente, 

houve a preocupação frente à ausência de regulamentação desse instituto, ao passo 

que inexistiam limites nos atos praticados pelos agentes estatais, podendo, por 

consequência, transformar tal instituto em um périplo de medidas de exceção. 

 A necessidade de criar um parâmetro legal que possibilitasse o controle e 

a punição aos agentes estatais, diante dos excessos cometidos naquele período, 

forçou a regulamentação para o controle do instituto, ou seja, sob pálio da lei. Isso 

veio a ocorrer somente pela Lei de 9 de agosto de 1849 e, posteriormente, pela  Lei 

de 4 de abril de 1878. Essas duas legislações tinham o objetivo de disciplinar os 

atos dos agentes estatais, bem como suas responsabilidades, limites, prazos de 

duração, todas adstritas em casos de perigo iminente de guerras e insurreições.38  

Jose Cretella Neto39 confirma a necessidade desta regulamentação e 

limites, uma vez que a situação em que se encontrava a França, em plena 

decadência de uma forma de governo (monarquia), desestruturada e ávida por 

vingança dos revolucionários, fez com que a palavra terrorismo40, em plena acepção 

de terror, fosse visualizada como ato e política estatal. Houve, desse modo, a 

imposição de medidas violentas aos cidadãos, caracterizada como a vontade 

imperial do Estado de impor seus atos pelo uso do medo41 como medida de 

exceção, o que, por consequência, culminaria com a necessidade de 

regulamentação, como comenta o autor: 

Na Revolução Francesa, com efeito, a palavra adquiriu outra conotação, 
designando uma forma autocrática e impiedosa de governar, que imperou 
na França entre 31.5.1793 e 22.7.1794. Diante das invasões estrangeiras 
e das ameaças interiores, a Convenção Nacional proclamou, 30.8.1793, o 
"terror" como política de governo e adotou, sob essa rubrica, uma série de 

                                                           
38 TAVARES, Marcelo Leonardo. Estado de Emergência: O Controle do Poder em Situação de 
Crise. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 52.  
39 BEDIN; LUCAS; RAMOS; CRETELLA NETO, 2009, p. 134-135.  
40 José Cretella Neto (In.: BEDIN; LUCAS; RAMOS; CRETELLA NETO, 2009, p.134-135) explicita a 
etimologia da palavra terrorismo discorrendo, "No século 16, terrir ainda significa derrubar (ou 
aterrar), mas também amedrontar, apavorar e aterrorizar, o que constitui um eixo no desenvolvimento 
ulterior das palavras construídas com base nesse radical. É assim que Symphorien Champier (1472-
1539), na obra Nef des Dames Vertueuses, de 1503, evocando não se sabe qual inimigo, fala do "les 
terrir et émouvoir à peur" (= aterrorizá-los e inculcar-lhes medo). Essa resumida incursão histórica 
pela etimologia da palavra mostra que, no século 16, a palavra terrorismo, embora recente emprego 
nos idiomas europeus, revela componentes arcaicos que afloram na vertente axiomática do conceito. 
Esses elementos antigos permanecem, na verdade, bastante presentes e atuam diretamente na 
consciência coletiva. Assim, ao lado sentido de "pavor" perfilham-se as noções de "meio de combate" 
e de “posse territorial". Não se trata apenas de traduzir alguns graus de medo, mas de um "plus" que 
vai ser introjetado na acepção que o vocábulo adquire com a revolução Francesa de 1789." 
41 Ibid., p.134. 
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medidas de exceção42. 
 

Kildare Gonçalves Carvalho43, de igual modo, menciona a política de 

Governo pelo Estado de Sítio utilizado pelos revolucionários franceses, que 

excediam o respeito aos direitos individuais, afirmando: 

O estado de sítio, previsto na França por um Decreto de 10 e julho de 
1791, como instrumento excepcional de defesa do Estado (sua origem 
remonta-se à cidade sitiada, cercada, que, para a defesa comum, levava 
a autoridade militar a praticar atos arbítrios que excediam o respeito aos 
direitos individuais), constitui-se no mecanismo preferido das 
Constituições liberais44. 
 
 Posteriormente, com a constitucionalização, que é uma característica do 

Estado de Direito, indicando seus procedimentos sob a tutela de uma lei 

fundamental, os cidadãos passariam a exercer, dentro dos limites estabelecidos, 

seus direitos. Tais direitos teriam limitações em períodos de emergência, não 

podendo, portanto, serem alijados por completo, o que ensejaria o descumprimento 

da lei que delimitou o seu alcance. Temos, então, restrições de direitos em períodos 

de vigência desses institutos.  

Com o fim da crise, o Estado de Sítio deveria cessar por completo, sendo 

restabelecidos todos os poderes anteriormente conferidos a determinadas 

autoridades, configurando, assim, a normalidade institucional e, consequentemente, 

a fruição plena dos direitos e garantias, restritos naquele momento. 

Distintamente do Estado de Sítio, temos o instituto da Lei Marcial, adotado 

por países de tradição da Common Law, dentre estes: Estados Unidos e África do 

Sul. Justamente em função da tradição anglo-saxônica. Sua característica maior traz 

consigo a exígua previsão legal para sua decretação, ficando para as autoridades 

estatais estabelecer os meios e modos a serem utilizados quando da ocorrência de 

uma crise.  

Nesse modelo o Parlamento se sobressai, pois como inexiste a 

regulamentação dos meios a serem utilizados, a coordenação pelos militares em 

atividades civis fica sob intensa fiscalização. O modelo alija a apreciação judicial civil 

ou comum, inibindo, inclusive, as liberdades individuais do cidadão, conhecido por 

                                                           
42 Ibid., p.135.  
43 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 10. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
44 CARVALHO, p. 695. 
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suspender o próprio habeas corpus.45 

A suspensão do habeas corpus encontra-se prevista na Constituição dos 

Estados Unidos da América, em seu artigo I, 9ª Seção, n.º 2, descrita como medida 

necessária para a defesa da ordem constitucional, em casos de rebeliões, guerras e 

crise institucionais, podendo ser declarada por ato formal do poder Executivo.46 

A Lei Marcial, possuindo tradição pelo direito consuetudinário, tem 

características específicas como procedimento para estancar uma crise e, ao final da 

anomalia institucional, existe a adoção de lei indenizatória pelo Parlamento, voltada 

pela via oblíqua para a compensação e indenização de possíveis prejuízos na 

vigência daquele estado emergencial.  

Quando colocados em comparação os modelos de controle de crise em 

apreço, verificamos que a precípua dicotomia entre eles é que o Estado de Sítio não 

prevê o controle judicial do ato genérico de decretação, porém garante o acesso aos 

indivíduos para pleitear em juízo indenizações ou reparações decorrentes dos 

abusos cometidos no período, ao passo que a Lei Marcial veda a sua verificação 

pelo Poder Judiciário, eximindo de apreço os atos adotados durante o período de 

emergência.47  

As características dos dois modelos foram incorporadas por vários países. 

Estes, de acordo com as suas particularidades jurídicas e culturais de valoração, 

embutiram alterações específicas no ato de decretação dos institutos em momentos 

de crise. Fica evidente, no entanto, que embora sejam institutos extraordinários de 

legalidade, todos são pautados em lei, uma característica do Estado de Direito, ou 

seja, sua subordinação pela lei. 

Ao verificarmos esses institutos, devemos observar que a aplicação de 

suas restrições possui limites adstritos à lei, uma característica do Estado de Direito. 

Tal consecução permite que seus limites sejam explícitos, não podendo ser utilizado 

para o consequente desvirtuamento de seu objetivo. Caso isso ocorra, estaremos 

não mais com medidas de restrição temporária nos termos da lei, mas sim com 

medidas de exceção fora da lei. 

Quando o instituto de legalidade extraordinária é utilizado e seu fim 
                                                           
45 TAVARES, 2008, p. 53-54. 
46 CARVALHO,  2004, p. 695. 
47 TAVARES, 2008, p. 54. 



36 
 

desvirtua-se para a aplicação indistinta daquela proclamada, temos uma medida 

excessiva e ilegal que pode criar um anteparo para regimes políticos radicais, 

distorcendo o verdadeiro sentido da preservação do Estado de Direito. 

Importante referenciar em seu aspecto precípuo os meios de controle 

nesses períodos, daí a importância do acompanhamento pelo Legislativo, ou 

Parlamento, pois, na condição de representantes do povo, vertem a sua intepretação 

como fiscalizadores para o anseio da resolução da crise dentro da lei. 

A fiscalização pelos poderes constituídos é necessária, uma vez que os 

institutos de legalidade extraordinária se aportam no ideário da defesa da 

democracia, tendo, portanto, a missão de acompanhamento, fiscalização e execução 

das medidas inerentes à preservação do Estado.48 

A diferença dessas medidas tomadas pelos Estados são discrepantes, ao 

passo que, conforme verificamos, alguns conseguiram ceifar suas crises 

obedecendo ao princípio do Estado de Direito, outros, não. Tal deficiência encontra-

se ligada a uma série de conotações existentes em cada Estado, devido às suas 

particularidades, que podem encontrar-se ligadas da cultural à política.  

Consequentemente, temos países em que o tratamento relativo à 

preservação dos direitos e garantias é o mesmo aplicado tanto em tempos de paz 

como de guerra. Essa característica se impõe em função de um novo grau de 

tumultos e crises, vivenciado no século XXI, com ondas e hordas de grupos 

terroristas e catástrofes naturais. A flexibilização dos institutos de legalidade 

extraordinária faz com que percam a força, ignorando o fiel cumprimento do instituto 

extraordinário. 

Percebemos que a consequência da fragilização, ou melhor, flexibilização, 

possibilita a ação do Estado sem adentrar nos rigores daquilo pregado nos institutos 

de combate a crises, delineados em uma lei fundamental.  Encontramos a vivencia 

da flexibilização dos institutos extraordinários nos países de tradição da Common 

Law, ao passo que naqueles de tradição romano-germânica aplicam-se os 

formalismos prescritos na Constituição.49 

                                                           
48 FERREIRA, 1996, p. 457.  
49 TAVARES, 2008, p. 75. 
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Marcelo Leonardo Tavares50 diz que a característica de cumprir os 

regramentos dos institutos de legalidade extraordinária faz com que o respeito ao 

estabelecido na lei não descaracterize a medida restritiva (legal), transformando-a 

em medida de exceção (ilegal) que transpasse os limites da legalidade. Segundo o 

autor: 

Tanto no estado de sítio quanto a lei marcial, se instaurados de forma a 
preservar o conteúdo ético do liberalismo democrático, a partir do respeito 
à rule-of-law ou às normas constitucionais positivadas, são incompatíveis 
com o estado de exceção.51 

 
A questão da relativa preservação do Estado traz pelas medidas 

restritivas a manutenção de sua própria existência, porém para que seja delineada 

como uma ditadura constitucional, e não como uma ditadura fascista, existem três 

característica que estabelecem o critério do lapso da medida, não podendo ser ad 

eternum: primeiro, pela temporariedade do regime, com um período limitador, para 

que as restrições não se transformem em exceção de forma permanente; em 

seguida, temos a vinculação  ao objetivo de manutenção da democracia, com o 

consequente término da anormalidade ao final da crise; por fim, a questão relativa à 

personalidade dos ditadores, ou seja, aqueles que desvirtuaram a deflagração dos 

institutos.52 

Para que os institutos estejam restringidos ao Império do Direito deverá 

ser observado o seguinte parâmetro para a manutenção do Estado de Direito na 

emergência decretada: a discriminação de atribuições, no sentido de que a sua 

deflagração é ato de governo, ou seja, uma atribuição característica do Executivo.  

Normalmente, as atribuições devem ser claras e precisas, estabelecendo 

um direcionamento na gestão da crise, motivo pelo qual as normas atinentes aos 

institutos devem ser abertas, objetivas e permanentes. Assim, evita-se o conflito 

entre o Parlamento, ou Legislativo, e o Executivo, o que já ocorreu por inúmeras 

vezes na história.  

Dessa feita, a questão de as atribuições serem do Executivo ou do 

Parlamento, ou Poder Legislativo, devem ligar-se de forma que se estabeleça o 

procedimento adequado, ou seja, se decretado pelo Executivo (autoproclamação) e 

                                                           
50 TAVARES, p. 75. 
51 TAVARES, p. 75. 
52 TAVARES, p. 77. 
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homologado pelo Legislativo, ou por ambos. Portanto, a preservação do Estado de 

Direito tem pelos institutos jurídicos extraordinários um caráter de fundamento do 

Estado, ao passo que se trata de um formalismo constitucional que descreve a 

preservação material dos direitos e garantias. 

Tavares afirma que a constitucionalização excessiva das normas 

atinentes às situações de emergência e crises pode diminuir a atuação do judiciário, 

justamente por tornar-se um procedimento extraordinário, submetido a um controle 

complexo, relacionado aos dispositivos constitucionais. Segundo ele:  

A constitucionalização de normas de defesa constitucional pode dificultar, 
durante a emergência, a solução do conflito normativo no sentido da 
manutenção dos princípios liberal e democrático e reduzir a importância 
da atuação do Judiciário no controle do poder, incapaz de dar uma pronta 
resposta ao problema53. 

 
Os motivos da questão do momento de decretação, seja pelo Executivo, 

seja pelo Legislativo, infirmam para um seguimento apropriado e interessante que 

seria o mais adequado, que se constituiu pela aprovação ou homologação dos 

institutos de legalidade extraordinária pelo Poder Legislativo ou Parlamento. Em 

consequência, levaria os agressores do Estado a reavaliarem os riscos da 

consecução agressiva, frente à mediante aprovação daqueles que são os 

representantes do povo, que se apresentaram como apoiadores das medidas 

restritivas para o combate da crise instalada. 

Assim, a medida mais aceita, estabelecida pelo Estado Democrático de 

Direito, surge com a participação dos representantes do povo, ao mesmo tempo em 

que é o modo mais adequado de fiscalização. Sua ciência ou aval para a decretação 

do estado de emergência, para o enfrentamento de crise, é imprescindível, pois, de 

certo modo, poderá, como um Poder legitimado do Estado, revogar ou aprovar o ato 

do Executivo quando evocado e apresentado sem critérios.  

Em seguida, temos como elemento a Temporariedade, que se imiscui na 

necessidade de que as medidas delineadas nas crises sejam estabelecidas por 

prazos, delimitando o alcance de uma perpetuação, mediante a renovação 

condicionada pelo Parlamento ou Poder Legislativo. 

Nesse aspecto, o Poder Legislativo, como representante do povo, perfaz-

                                                           
53 TAVARES, 2008, p. 79. 
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se da peça referencial, que, por sua vez, não concordando com a prorrogação das 

medidas, poderá revogá-las, negando sua renovação. Portanto, a intervenção 

fiscalizatória e homologatória para possíveis renovações das medidas 

extraordinárias não permitem a unilateralidade do Executivo nas tomadas de 

decisões.  

A Temporariedade tem o cerne de permitir que o Estado conheça o 

começo e o fim dos lapsos das medidas emergenciais. O que se discute é a 

flexibilização dessas medidas, que devem ser explicitadas de forma geral ou 

específica. Tais medidas estabelecem em crises, essencialmente em guerras, o ato 

formal de decretação de paz ou guerra, pelo Legislativo, justamente devido, nesse 

caso extremo, à importância formal de se declarar o fim da anomalia da guerra. 

Observamos, portanto, que o Parlamento ou Poder Legislativo é importante como 

um aprovador, ou revogador, das medidas decretadas pelo Executivo que, embora 

possua uma concentração maior de poder nos momentos de crise, não possui, 

nesse caso específico, o poder de homologar o fim de uma crise. 

Assim, a Temporariedade trata-se de requisito delimitador que evita a 

concentração exagerada e sem critério de poder no Executivo, que poderia, em 

determinados casos, interpretar a utilização das medidas restritivas como medidas 

de exceção, ferindo o Estado de Direito. 

Kildare Gonçalves Carvalho54 reitera que o sistema constitucional das 

crises é lastreado por dois princípios norteadores: o primeiro é o da necessidade e o 

segundo o da temporariedade, corroborando o entendimento de que determinada a 

essencialidade da regulamentação constitucional, esta seja amparada em 

posicionamentos claros e objetivos. De acordo com o autor: 

O sistema constitucional das crises, entendido como o conjunto de norma 
constitucionais estruturadas, ordenadas e coerentes, tendo como ponto 
comum as crises, é fundado nos princípios da necessidade e da 
temporariedade. O primeiro caracteriza-se pela ocorrência de situações 
que, pela sua gravidade, colocam em risco a estabilidade do regime, 
objetivando, por isso mesmo, a manutenção e a preservação da ordem 
constitucional e das instituições. O princípio da temporariedade significa 
que a exceção constitucional terá duração e prazo determinados. Esses 
princípios acarretam a decretação de medidas excepcionais que, por 
traduzirem uma legalidade especial, não podem ser efetivadas sem a 

                                                           
54 CARVALHO, 2004, p. 692.  
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ocorrência fundada em elementos seguros da emergência.55 
   

Em seguida, teríamos como critério que preserva o Estado de Direito o 

respeito ao objetivo: nas crises os atos estatais deflagrados são unicamente 

direcionados para o restabelecimento da ordem funcional do Estado, abalado pela 

crise momentânea. O desvirtuamento do objetivo, como o abuso, os excessos e o 

desvio de finalidade ensejam a ilegalidade e a invalidade de qualquer ato na 

vigência daquele momento extraordinário, ocasião perigosíssima para um ápice de 

estado de exceção, cingindo para a quebra do Estado de Direito e podendo, ainda, 

incitar um enfoque para uma nova ordem jurídica.   

Como critério, teríamos ainda, o controle de poder e a proteção dos 

direitos individuais, que se lastreiam na possibilidade do controle do poder pelos 

outros poderes. A concentração de poder, precipuamente nas mãos do Executivo, 

não pode, não deve enfraquecer os demais poderes sob pena de desvirtuar o 

sentido das medidas extraordinárias. Tal atitude ofenderia sem critérios formais e 

materiais a atuação do Poder Legislativo como do Poder Judiciário, portanto 

imprescindivelmente e essencial à ciência destes Poderes como fiscalizadores 

incessantes de possíveis desvirtuamentos. 

A concentração de Poder nas mãos do Executivo não significa deliberar o 

descumprimento das competências de fiscalização dos demais órgãos, pelo 

contrário, objetiva o controle restrito por um gabinete ou grupo limitado de ação 

naquele lapso. No entanto, não poderá alijar as funções dos demais órgãos, 

inerentes ao Estado de Direito, que pressupõem a subordinação à lei e a divisão de 

competências, mesmo em momento de crise. 

A preocupação do desvirtuamento das medidas restritivas em medidas de 

exceção não poderá sobrecarregar os princípios constitucionais ou magnos (rule-of-

law), fazendo com que possa ocorrer a quebra de sua virilidade com o esvaziamento 

de sua interpretação, ao passo que se tratam de restrições pelo Estado de Direito e 

que não foram cessadas, apenas foram restringidas naquela situação.   

Podemos demonstrar que o Poder Legislativo tem função primordial na 

fiscalização, principalmente na elaboração de legislação adequada e que 

disponibiliza ao Governo meios eficientes de combate à crise. Em segundo lugar, 

                                                           
55 CARVALHO, p. 692. 
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atua na posição de avaliador e fiscalizador do ato concreto de decretação da 

emergência. Por fim, exerce o papel de observador no acompanhamento das 

medida de saneamento, bem como determina o fim do instituto de legalidade 

extraordinário. 

A proteção aos direitos individuais traz em si, em momentos de crise, 

devido à concentração de poder no Executivo, o necessário acompanhamento dos 

atos estatais, o que, por vezes, depende da legislação do Estado atinente ao caso. 

Acreditamos, pois, que a sonegação de informações nesse período poderá 

comprometer a segurança do Estado, sendo importante para o delineamento dos 

gabinetes de crise a presença das maiorias e minorias representadas pelo Poder 

Legislativo.  

É sabido que tanto o Legislativo quanto o Judiciário não possuem acesso 

relativo aos órgãos de inteligência, indiscutivelmente aqueles ligados ao Executivo. A 

concentração de informações, bem como a não participação dos representantes do 

povo nesse gabinete de crise ou grupo formado para combatê-la, poderá cercear a 

atuação e informação da fluência dos atos praticados pelos agentes estatais. Tais 

atos poderão ocorrer de forma desvirtuada em desatenção ao determinado nos 

termos das medidas adotadas para o combate à crise vivida.  

Portanto, a máxima atenção traz a necessidade do controle do poder por 

todos os órgãos no período de emergência, evitando que se transforme a 

necessidade indiscutível de combatê-la em quebramento da ordem constitucional. O 

Poder Legislativo carrega consigo uma vantagem como órgão legislador e 

fiscalizador, podendo, ao fim da anormalidade, analisar em período de calmaria os 

vícios porventura ocorridos, realizando a adequação da legislação aos princípios do 

Estado de Direito. Consequentemente, evitaria que ela sirva de respaldo para as 

ações abusivas durante os períodos de crise.56 

Em seguida, teríamos a averiguação pelos tribunais dos abusos e 

arbitrariedades cometidos durante o período de crise. No entanto, faz-se notar que 

os motivos sugerem a impossibilidade de se restringir a atuação do Poder Judiciário 

durante estes períodos de crise, pois a capacidade de atuação dos magistrados se 

denota como uma verificação concreta dos abusos, plenamente vinculados aos 

                                                           
56 TAVARES, 2008, p. 82. 
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fundamentos que expressam a ideologia da preservação do Estado de Direito.  

O Poder Judiciário, por vezes, nos períodos de emergência, é suplantado 

por Tribunais Militares, que tratam indistintamente inimigos e cidadãos comuns sob o 

pálio de ditames marciais. De igual modo, a atuação dos Tribunais Militares deverá 

estar adstrita a crimes e infrações nitidamente ligadas ao objeto da crise, não sendo 

permitida a inclusão de medidas marciais para julgar delitos e crimes comuns que 

não possuam quaisquer relações com o período de emergência. 

Assim, observamos que o Estado de Direito com medidas restritivas pode 

andar no fio da navalha, sendo necessária sua intensa fiscalização às restrições 

delimitadas, visto que a insurgência ou o desvirtuamento de sua condução, quando 

impedido de atuar como fiscalizador, aponta para um possível exórdio de Estado de 

Exceção, imiscuído por atos estatais descontrolados, ausentes de inspeção e 

publicidade.  

Kildare Gonçalves Carvalho57 expressa a necessidade de uma 

comunidade política que não seja vítima das falhas do progresso político. 

Igualmente, a fiscalização por todos os poderes na salvaguarda do Estado 

Democrático de Direito em uma crise evita um possível arbítrio político incompatível. 

Segundo este mesmo autor: 

Para debelar a anormalidade, superada a situação de crise, surge a 
necessidade da "constitucionalização" das circunstâncias excepcionais" 
(Burdeau), vale dizer, a Constituição passa a estabelecer medidas 
destinadas à defesa do Estado e de suas instituições. Fala-se então em 
direito constitucional de crise ou legalidade especial, cuidando-se de fixar 
o alcance, os limites e as garantias das medidas excepcionais, sobretudo 
as referentes ao retorno à normalidade. As medidas excepcionais devem, 
ser necessárias, adequadas e proporcionais para o restabelecimento da 
normalidade institucional, cuja utilização ficará na dependência de uma 
causa de justificação que exclua a ideia de ilicitude pelos fatos e medidas 
adotados para a defesa da ordem constitucional.58 

 
Por tratar-se de período de anormalidade, prega-se que o controle seja 

exercido por todos os poderes. Entretanto, o delineamento de centralização e 

fortalecimento de um não alija a capacidade fiscalizatória dos demais, o que permite 

que o caminho do Estado de Direito não seja debelado por um Estado de Exceção 

ausente de Direitos.  

                                                           
57 CARVALHO, 2004, p.691-692. 
58 CARVALHO, p. 691-692. 
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Kildare Gonçalves Carvalho afirma que é premente a ocorrência de 

golpes diante do desvirtuamento das medidas excepcionais e, justamente, cita Oscar 

Dias Corrêa, o qual afirma que é sempre difícil distinguir a verdadeira situação do fim 

da crise, o que pode comprometer um regime, originando outro.59  

Poderíamos, nesse caso específico, utilizar a expressão "ficar em cima do 

muro", pois qualquer anormalidade estatal tirará o objeto das medidas compelidas, 

erigindo medidas de exceção, transpassando a legalidade para uma inviabilidade 

institucional e, por consequência, transformando a ilegalidade combatida em um 

possível cerne de um novo regime. Para tanto, observaremos como se devem 

aplicar pela legislação as medidas balizadas pelos institutos de legalidade 

extraordinária.  

 

1.4 MODELOS DE SISTEMAS DE ENFRENTAMENTO DE CRISES E 

ANORMALIDADES  

 

Para compreendermos os parâmetros de enfrentamento de crises, 

devemos observar em que sistema de legislação estão explicitados, podendo ser por 

meio da aplicação de Legislação Comum, o que, por sua vez, dispensaria uma 

legislação especial. Uma segunda possibilidade pode ser por meio de Adoção de 

Medidas Extralegais pelo Executivo, as quais não estão inclusas de forma prevista 

em lei, possibilitando uma flexibilização dos atos estatais e permitindo, inclusive, 

violações a princípios constitucionais. Temos, ainda, o padrão definido como 

Constituição de Emergência, o qual estabelece por meio de Constituições as 

respectivas regras em períodos de normalidade, como também as restritivas em 

períodos de anormalidade. Por fim, há a utilização da chamada Legislação de 

Emergência, considerada problemática devido à inadequação para determinar os 

atos estatais, pois se trata basicamente de uma legislação específica de 

emergência, sendo vinculada a um sistema legislativo a parte sobre a matéria.60 

 
                                                           
59 Kildare Gonçalves cita Oscar Dias Corrêa (2004, p. 694), que afirma: "[...] nessa perplexidade - 
entre a hipótese de prever a emergência e vê-la utilizada com ou sem real necessidade e 
conveniência, o que será sempre difícil distinguir, na realidade, e correndo o risco de não retornar, 
facilmente, à normalidade; e a hipótese de não prever, com o risco da subversão e dissolução do 
regime, pela vitória, sobre ele, das forças, internas ou externas, que enfrentam e minam -, claro que a 
democracia só poderia optar pelo risco menor da primeira alternativa”. 
60TAVARES, 2008, p. 107, 108, 112, 122. 
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1.4.1 Legislação Comum 

 

Muitos doutrinadores questionam atualmente se a aplicação por 

Legislação Comum seria o melhor meio de configurar o papel do Estado no combate 

a crises, estando adstrito a uma legislação sem referências especiais. Nesse 

modelo, o Estado pelo Governo não teria em situações de crises poderes 

excepcionais, tratando a quaestio com normalidade, como um período comum, ou 

seja, na guerra ou na paz a legislação é a mesma, sem discrepâncias relativas à 

incisão de dispositivos especiais de menções a crises. 

As crises são tratadas como algo comum, inseridas em uma legislação 

cotidiana, sob o argumento de que inexiste justificação de legislação especial, 

acreditando que por serem utilizadas em períodos de normalidade e tranquilidade, 

erigidas sem pressões, seriam aptas e mais adequadas para a consequente 

manutenção do Estado de Direito quando da ocorrência de uma suposta crise 

institucional.  

Essa corrente afirma que tratar crises com a aplicação de legislação 

comum evita que o Governo sobreponha-se com medidas de supressão, não 

permitindo o uso de atos extraordinários, mas somente daqueles possíveis em 

períodos de normalidade, evitando, conforme defensores do modelo, a anarquia 

e/ou o despotismo. Porém a tratativa de permanecer em normalidade frente a uma 

anormalidade institucional decorrente de uma crise é criticada diante da vertente que 

prega a falta de flexibilidade de interpretar e separar o bom do mau, transformando a 

anormalidade em um efeito social ínsito que faz parte do dia a dia de uma 

Sociedade. 

No entanto, conforme as afirmações de Marcelo Leonardo Tavares61, este 

posicionamento de tratar crises como algo normal sem a especialização legislativa 

faz com que aconteçam três possíveis consequências: a primeira seria a destruição 

do Estado; a segunda, o possível abandono formal do Estado de Direito e a 

implantação do arbítrio; a terceira, a criação de um espectro de hipocrisia, derivando 

a figura de um Estado de Direito irreal, que pratica ilegalidades e abusos, sendo 

meramente uma fachada virtual. 

                                                           
61 TAVARES, p. 107, 108, 112, 122. 
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Ao consideramos este posicionamento de tratar a anormalidade de uma 

crise como algo que faz parte do cotidiano, pomos em risco a existência do próprio 

Estado de Direito, que sofrerá um revés, pois, não dispondo de condições especiais 

para lidar com emergências e crises, ficaria atado. Isso fragilizará sua estabilidade, 

podendo erigir atos descontrolados na iminência de salvar-se, criando um labirinto 

que lhe impediria de achar uma saída. Portanto, o modelo não é  aplicado na maioria 

do países justamente pela limitação que inviabiliza a ação estatal de utilizar-se de 

atos extraordinários para lidar com crises. 

 

1.4.2 Adoção de Medidas Extralegais 

 

Em seguida, temos os defensores da adoção de medidas extralegais, que 

inserem no posicionamento estatal a possibilidade de utilização de todos os meios 

que estejam ou não estribados em uma Constituição, ou seja, os fins justificam os 

meios. Os meios extralegais para salvar o Estado se transformariam no bastião da 

salvaguarda do próprio Estado. Embora esta escola, de igual modo, defenda a 

utilização de uma legislação comum, trabalha na vertente de que, quando não 

previstas em lei, poderiam socorrer-se da utilização de medidas extralegais, 

autorizando, inclusive, a violação dos próprios princípios constitucionais, tratando o 

Estado como o ente superior, indomável e supremo, defendendo a possibilidade de 

meios e modos desde que o Bem Comum fosse a bandeira brandida. 

Esse modelo faz lembrar a figura de um estado fascista, que prega a 

legalidade, mas utiliza-se de todos os meios obtusos para guarnecê-lo em 

descumprimento aos seus princípios. Relembremos Mussolini, o qual afirmou certa 

vez que: “[...] o Homem não é o valor supremo, mas a nação e o Estado, aos quais o 

homem deve o sacrifício do corpo e da alma”.  

Embora as medidas extralegais submetam-se a uma situação extrema, 

trazem consigo o perigo de seu desvirtuamento, instaurando pelos seus agentes 

estatais uma vertente descontrolada de atos em prol da defesa e segurança do 

Estado. Esse entendimento abre as portas para um possível descontrole, forçando a 

práticas sem limites em nome do “Bem Comum”. Isso também traz consigo um 

exórdio perigoso e nefasto, sendo por seus defensores argumentado que, ao 

término da crise ou emergência, as medidas ilegais tomadas naquele período sejam 
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submetidas ao povo para aprovação, criando um tipo de convalidação dos atos 

extralegais.  

Marcelo Leonardo Tavares62 comenta o posicionamento adotado por essa 

escola, a qual defende que a legislação, quando não estabelecida de forma 

específica, encontra-se sem amarras formais e materiais. Tal perspectiva permite a 

possibilidade de atuação livre do Governo, podendo interpretar e atuar de acordo 

com cada situação de crise específica, mantendo-se a legislação livre da previsão 

de medidas de excepcionalidade. Dito de outro modo, cada crise seria tratada de 

forma isolada, não permitindo o posicionamento de precedentes, evitando o 

desvirtuamento e, porquanto, a preservação do ordenamento jurídico. Segundo o 

autor: 

O modelo de adoção de medidas extralegais seria, portanto, uma forma 
de se admitirem desvios legais para a preservação da totalidade do 
sistema jurídico e teria a vantagem de não gerar modificações 
permanentes na legislação, pois cada crise seria tratada como fato 
isolado. Para seus defensores, quando a Constituição ou legislação 
fazem previsão de normas de emergência, há uma tendência natural de o 
Executivo utilizá-las de acordo com um padrão determinado, e esta seria 
a principal causa da inserção das normas de exceção na legislação 
permanente. Mantendo-se a legislação livre da previsão das medidas de 
exceção, cada crise, seria tratada de forma isolada, não havendo 
condições de as medidas adotadas gerarem precedentes para atuação 
futura.63   

 

Nesse modelo, teríamos um viés muito político daqueles que se 

encontrariam à frente do Governo na tentativa de dissimular informações, 

justificando seus atos em nome da “defesa do Estado e do povo”. Essa postura 

transformaria a massa em um ratificador político de arbitrariedades e abusos, 

cingindo para vindouras justificativas oportunistas dos atos estatais extralegais 

cometidos e, por consequência, simulando perigos inexistentes. 

O Império de leis pelo Direito se mostra o melhor caminho para 

estabelecer limites formais e materiais. A adoção desse modelo para alcançar o 

Bem-estar do Estado com possibilidade de agir fora dos limites da lei, bem como 

para perscrutar a preservação do Estado, é a ponta de um virtual Estado de 

                                                           
62 TAVARES, p. 109. 
63 TAVARES, p. 109. 
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Exceção, que poderá insuflar radicalismos, fazendo lembrar a figura do tirano, antes 

aclamado, em seguida odiado.  

 

1.4.3 Constituição de Emergência 

 

Atualmente, o modelo adotado pelos Estados Contemporâneos para o 

combate a crises é aquele que se insere pela consecução de normas extraordinárias 

dentro das Constituições, com o estabelecimento de institutos específicos de 

legalidade extraordinária, possibilitando, justamente, a descrição das 

excepcionalidades a serem utilizadas em momentos de crises. 

Nesse modelo, as emergências são previamente apontadas. Elas 

abarcam um laço de situações atípicas que podem infligir crises ao Estado e, dessa 

forma, como previamente estabelecidas no seio de uma lei fundamental, o seu 

alcance permite a utilização dos institutos jurídicos excepcionais, anterior e 

posteriormente, estabelecendo formalidades, cingindo para o fiel cumprimento do 

estabelecido pela Constituição. O modelo utiliza o Executivo e o Legislativo como 

dois órgãos sistêmicos, controlando um ao outro, evitando o seu descarrilar e 

permitindo que se alcance o objetivo: evitar e combater a crise com normas objetivas 

de cunho material e formal. 

As normas regulamentadoras de crises e emergências em uma 

Constituição trazem em si os seguintes aspectos positivos: a segurança jurídica, 

representada pelos órgãos estatais no enfrentamento da crise; normas previamente 

definidas sobre crises; na possibilidade de preparação para combatê-las, permite, 

ainda, a discussão pela Sociedade em tempos de calmaria das restrições vigentes 

em um período de anormalidade; a possibilidade de que todos os órgãos estatais 

estejam preparados, pois cientes de direitos e obrigações; a autorização da criação 

de procedimentos específicos para os demais tipos de emergência, possibilitando a 

adequação a situações atípicas e distintas, por vezes não indicadas em uma 

Constituição. 

O modelo tem um aspecto positivo que se baseia no controle dos atos 

realizados no período de anormalidade, precipuamente o ato de declaração de 

anormalidade ou emergência e os atos realizados pelos agentes estatais. Alguns 
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países adotaram o controle político e jurídico posteriormente ao fim da crise, porém 

como se tratam de medidas excepcionais tendentes a resguardar o Estado são 

abordadas como atos políticos, geralmente outorgada esta fiscalização ao Poder 

Legislativo.  

Por ser um período de crises, as limitações, embora expressas em uma 

Constituição, não podem sofrer advertências de cunho fiscalizatório, pois há um 

momento de perigo para Estado e cidadão. Tais motivos ensejam o controle político 

e jurídico posteriormente, pois a fragilidade decorrente do momento de emergência, 

quando desvirtuada, pode acarretar na supressão de informações, no 

desvirtuamento emotivo da Sociedade atingida pelas medidas e, por fim, na 

excessiva concentração de poder nas mãos do Executivo. Como já afirmamos, trata-

se de um caminho crítico, que poderá não ter retorno. 

 

1.4.4 Legislação de Emergência 

 

Temos, por fim, o modelo chamado de Legislação de Emergência. Ele é 

definido pela regulamentação das crises e emergências por uma legislação 

complementar, que abarcaria todas as situações não inclusas plenamente dentro de 

uma Constituição, possibilitando sua flexibilidade, ao passo que a concentração de 

todos os procedimentos dentro de uma lei fundamental possibilitaria a concentração 

de poder desproporcional ao Executivo.  

Marcelo Leonardo Tavares64 estabelece o parâmetro deste modelo de 

legislação complementar, definindo como medidas contra crises e emergências, a 

natureza de sua modificação, classificando em duas formas: "modificação pontual na 

legislação comum" e "legislação específica de emergência". Com relação à natureza 

das normas legislativas, classifica em "legislação genérica" e "legislação casuística". 

Já no que se refere a sua implementação relativa ao momento, classifica em 

"normas complementares anteriores" ou "posteriores" à crise.65   

 

                                                           
64 TAVARES, p. 123. 
65 TAVARES, p. 123. 
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1.4.4.1 Natureza da modificação da legislação 

 

Na modificação pontual da legislação comum, a legislação utilizada serve 

como referência para questões pontuais de combate à crise, discorrendo com 

procedimentos complementares e orientadores, ou seja, embora se lastreie sobre 

um procedimento legislativo comum, permite alterações. 

Relacionado ao modelo de "legislação específica de emergência", trata-se 

de um procedimento legislativo comum, porém próprio para o enfrentamento da 

crise, trazendo intrinsecamente matérias adstritas ao seu objetivo, que é a 

emergência, e o auxilio das matérias estabelecidas na Constituição.66 

 

1.4.4.2 Natureza da norma legislativa 

 

A classificação referente à natureza da norma legislativa é estabelecida 

em dois tipos de legislação: pela genérica ou pela casuística. Por legislação 

genérica entende-se aquela que não possui critérios de especificidade, sendo 

utilizada de forma geral para várias crises e emergências, ou seja, são normas sem 

critério temporal. Já no modelo da legislação casuística aplica-se um conjunto de 

procedimentos específicos somente para emergências e crises especificadas.67 

 

1.4.4.3 Implementação da norma legislativa relativa ao momento 

 

Nesse cenário, também é utilizada a classificação quanto ao momento da 

criação da legislação, que poderá ser anterior ou posterior à crise, dependendo do 

modelo jurídico adotado pelo Estado.68 A crítica é feita sobre a legislação criada 

após uma crise, justamente pela comoção elevada da Sociedade que, por vezes, 

cobra resultados e atitudes de forma veloz e famigerada, fazendo o Poder 

Legislativo criar verdadeiros cancros que ferem gravemente direitos e garantias.  

Embora o modelo seja interessante como um ponto de apoio para 

complementar procedimentos, definindo a atuação estatal em crises de menor 
                                                           
66

 TAVARES, p. 123. 
67

 TAVARES, p. 123-124. 
68

 TAVARES, p. 124. 
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impacto, a sua realização de maneira não consensual, por procedimento legislativo 

comum, como vimos, permeia uma banalização de preceitos e normas que, por 

consequência, podem servir como um vício enclausurado de um possível resquício 

de Estado de Exceção, colocando em risco o próprio Estado de Direito. 

Diante de todas as classificações mencionadas, o modelo de legislação 

mais adequado, em linhas gerais, direciona-se para a constituição de uma legislação 

específica de emergência, que conjuntamente abarque a possibilidade de 

compensação por indenização de eventuais danos decorrentes dos atos dos 

agentes estatais. Isso possibilitaria, de igual modo, o apreço pelo Judiciário daqueles 

que não se conformarem com as respectivas indenizações.  

Vale ressaltar que a competência de decretar o ato de crise é do Poder 

Executivo, justamente pela capacidade e conhecimento específicos de gerir a 

máquina estatal. O Poder Legislativo deve agir de igual modo, como poder 

fiscalizador dos direitos e garantias individuais, uma vez que são os representantes 

do povo, possuindo a competência de autorizar ou revogar o ato de decretação. 

Para tanto, é necessária a consecução de um quórum específico e adequado sob 

pena de inviabilizar as medidas deflagradas para a defesa do Estado.   

 

1.5 PRECAUÇÃO E EMERGÊNCIA: CRITÉRIOS PARA DELIMITAÇÃO DA 

ATUAÇÃO DO ESTADO PARA O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE 

EMERGÊNCIA 

 

O questionamento atinente ao momento em que pode ser decretada a 

situação de emergência invoca a questão da precaução como o movimento que, 

antevendo uma possível ameaça ou emergência, deflagra atos preventivos de modo 

a evitar a instituição da crise. 

Nesse aspecto, temos no princípio da precaução critérios que se 

manifestam na utilização de métodos e procedimentos para rastrear e verificar 

incertezas de possíveis crises, realizando uma avaliação de riscos. Quanto ao último 

elemento, temos duas características invocadas pelo princípio da precaução: a 

avaliação do risco e a gestão de riscos. 

A possibilidade de prever um risco sugere condições de legitimação por 
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parte da autoridade estatal, que se utiliza de procedimentos os quais, embora não 

sejam comuns, permitem a adoção de métodos geridos por um sistema normativo 

ordinário que não enseja a violação ou exceção a direitos e garantias, ao passo que 

o seu objetivo é evitar e não reprimir. Porquanto, o uso da precaução como 

ferramenta institucional visa ao fortalecimento do Estado de Direito.    

Assim, pelo princípio da precaução temos a colaboração entre todos os 

órgãos estatais com a respectiva divisão de trabalhos e funções, permitindo a todos 

o acesso às informações, consequentemente, o dever de prestar contas dos atos 

realizados. Expendendo que se tratam de atos praticados em período de 

normalidade, estando sujeitos ao Estado de Direito e, desse modo, averiguando e 

analisando possíveis ameaças que possam se constituir de prováveis crises. 

Por esse princípio, ao definir-se o que seja um risco premente, a 

delimitação pelo Estado é importante, pois é, nesse momento, que temos uma 

distinção sobre que tipos de medidas serão deflagradas, ou seja, medidas 

preventivas (legislação comum) ou medidas de precaução (legislação  excepcional).  

Podemos ver que a probabilidade do risco, dentro dos termos de análise de um 

procedimento apontado pela legislação ordinária, permite que o Estado possa agir 

de forma legal dentro de parâmetros estabelecidos em lei. 

Tais motivos vertem para que a análise dos possíveis riscos referentes a 

situações verificadas pelo Estado deve comportar variáveis e probabilidades, pois a 

avaliação e a mensuração dos riscos permitem o conhecimento de um cenário nítido 

que definirá sobre o procedimento a ser utilizado e qual a potencialidade do risco. 

Em seguida, temos como ponto central, após a análise do risco, uma 

segunda etapa, que se constitui pela tomada de decisão, pois diante da análise 

realizada pelo órgão estatal encarregado de verificar a anomalia institucional serão 

definidas quais as medidas adotadas. Essas medidas exigem dos órgãos estatais 

somente procedimentos respaldados em lei para a deflagração dos atos de 

prevenção com base na análise do risco. 

Expendemos a importância da publicidade, pois o princípio da precaução 

nada mais é do que um estudo prévio realizado pelo Estado de uma possível crise. 

Como a verificação ocorre em um período de normalidade, os seus efeitos devem 

ser públicos, pois estão em jogo a garantia do Estado de Direito e a garantia da 
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Sociedade. E, ainda, como a discussão verte para a questão do Estado de Direito, 

as ameaças diante da omissão da utilização dos parâmetros da lei afloram para 

possíveis realizações de atos extralegais, transfigurando para medidas de exceção. 

Esse não é o objetivo. Logo, a atuação do Estado pela precaução deve ser clara, 

transparente e legal, justamente por trazer critérios escalonados de possíveis 

ameaças ao Estado. Embora existam, estabelecidos pelo Estado, critérios para a 

publicidade de seus atos, estes poderão até comportar sigilo, mas somente nos 

limites da lei. De igual forma, poderão sofrer o controle pelos órgãos estatais e pelos 

poderes constituídos. 

A questão do sigilo para alguns documentos e informações, por vezes, é 

necessária, como dito anteriormente, desde que previamente definidos estes 

critérios de publicidade e sigilo. Porém não significa afirmar a sua completa omissão. 

Convém ressaltar que os poderes Legislativo e Judiciário possuem e devem ter 

acesso a estes quando requisitados. 

Tavares69 trabalha com o princípio de precaução como base ética 

subordinada a valores morais e justifica a responsabilidade ética pela 

discricionariedade, afirmando a necessidade de "conhecer os fatos; optar entre a 

ação e inação; e, escolher vias de ação de forma fundamentada". 

Configuramos que o conhecimento prévio, a prudência de ações e a 

segurança das pessoas trazem consigo o aspecto político dos órgãos estatais, os 

quais, invariavelmente, devem possuir racionalidade para atuar com o objetivo de 

organizar-se, criando mecanismos que visem auxiliar na verificação de possíveis 

crises. A precaução do Estado por seus órgãos de inteligência pressupõe o 

conhecimento prévio de uma possível anormalidade e, ao democratizar as 

informações, temos a adoção de novos procedimentos que objetivam o 

guarnecimento do próprio Estado. 

A ciência antecipada do que possa ser um risco traz consigo a mesma 

ciência das medidas restritivas, evitando o seu desvirtuamento, transpassando 

confiabilidade nos atos do Governo, com vistas a evitar o descarrilar dos direitos e 

garantias fundamentais, fortalecendo o Estado Democrático de Direito. 

As precauções possuem um lastro de probabilidade e custo-benefício,  

                                                           
69 TAVARES, p. 150. 
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necessários para evitar a ocorrência da crise ou diminuir seu impacto. Nesse 

aspecto, a direção e o controle, quando instados a definir qual a melhor solução, 

forçam o Estado a impor e deliberar um caminho equilibrado que garanta a dosagem 

correta para o enfrentamento. Tratam-se de medidas que auxiliam na condução das 

intervenções que serão realizadas, possuindo aspectos econômicos, políticos e 

morais. 

Temos pela proporcionalidade a utilização desses atos de forma 

equilibrada, sem arbitrariedade, com racionalidade e por normas previamente 

conhecidas. Portanto, o princípio da precaução é indissociável do princípio da 

proporcionalidade.70 

 

1.5.1 A avaliação dos riscos pela precaução, conhecimento prévio e limitado 

 

A questão da relevância culmina com a análise de todas as situações de 

risco existentes e prováveis e, consequentemente, com todos os fatores relativos à 

tomada de decisão. Esses motivos devem ser considerados e desconsiderados 

como relevantes, levando-se em conta, ainda, a probabilidade de que podem ser 

altos ou baixos na questão da avaliação. 

Desse modo, a avaliação equivocada do risco pode ocasionar um 

descontrole no seu gerenciamento e, desconhecendo a sua probabilidade, poderá 

ocorrer a superestimação de seus efeitos, podendo erigir uma onda de terror e 

descontrole da população. Portanto, o perigo eminente dever ser avaliado e 

dimensionado corretamente, ou seja, medidas corretas para intervenções 

específicas. 

Para tanto, os critérios devem ser mensurados, demonstrando que o 

descontrole emocional traz consigo distorções. A vantagem do controle pelo princípio 

da precaução, lastreado por leis e por órgãos estatais específicos, aperfeiçoa a 

identificação de definir os graus de intensidade das medidas a serem aplicadas, bem 

como seus reflexos. Por essa dimensão, temos que o raciocínio de se evitar um 

risco por meio de uma medida de precaução deve trabalhar com a vertente da 

informação. 

                                                           
70 TAVARES, p. 153. 
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Tavares, citando Sunstein71, define dois modelos de cognição de riscos, 

demonstrando justamente a questão da distorção emocional relativa ao tipo de 

resposta que se dará ao problema e a resposta àqueles que querem a solução do 

problema. Trata-se, portanto, de uma relação sistêmica pela informação, que poderá 

ser técnica ou política, relativizando a ação e reação entre o Estado e seus 

cidadãos. 

O gerenciamento de riscos deve ser cauteloso e a sua argumentação se 

pautará no dever de agir seguindo os parâmetros do Estado de Direito. Com isso, 

caminha-se para a consecução de órgãos estatais especialistas, capazes de antever 

e de lidar com uma crise, trazendo consigo a precaução. 

A verificação de analisar e interpretar um possível perigo institucional e, 

em seguida, como saber lidar com a situação adversa, bem como transpassar a 

comunicação à Sociedade trazem, pelo princípio da precaução, uma vertente 

atrelada ao Estado de Direito, que busca o gerenciamento da crise somente pelos 

meios legais.  

O princípio de precaução carrega em si o funcionamento do Estado pela 

preservação dos direitos e garantias fundamentais, uma vez que foram 

antecipadamente conhecidos e possuindo uma resposta pela legalidade. 

 

1.5.2 Métodos de atuação estatal pela precaução 

 

O Estado preparado, apto e entendedor de suas fragilidades políticas 

utiliza-se da força para inibi-la, porém o uso dessa força deve ser regulamentado, ou 

seja, tutelado pela lei. Por isso, a avaliação de quando agir, como agir e do dever de 

agir, traz o debate e a integração entre os órgãos e poderes do Estado, verificando, 

de maneira ordenada, quais as medidas que serão utilizadas e restringidas naquele 

                                                           
71 Sunstein entende que investir em especialistas de atribuições de decisão não faria com que o 
controle de risco deixasse de ser democrático. Para ele, as agências, uma vez dotadas de poder 
político e ao aplicarem o método do custo-benefício, tenderiam a preservar os valores democráticos, 
sem que ocorressem distorções emocionais. Enquanto governos tenderiam a dar respostas rápidas e 
sem reflexão ao medo público, especialistas teriam condições e análise do risco sob menor influência 
dos fatores de distorção emocional. Sua explicação é baseada na construção de dois modelos ideais 
de cognição de riscos: o sistema I, mais rápido, intuitivo; e o sistema II, mais deliberativo. Em virtude 
do treinamento, especialistas tenderiam a usar mecanismos de reflexão (sistema II); enquanto 
governos, pressionados pela população, estariam inclinados a dar respostas mais rápidas e intuitivas 
(sistema I). (TAVARES, 2008, p. 160). 
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momento, pois podem ser consideradas como um possível obstáculo para a solução 

da crise.  

Nesse aspecto, o direito de informação se restringe e, sem dúvida, a sua 

limitação é importante, pois a plenitude de conhecimento poderá acarretar um 

desconforto e descontrole de informações que tendem a agravar ainda mais o 

cenário enfrentado. Nesse momento, teremos restrição de informações à Sociedade, 

devendo ser irrestritas aos órgãos estatais e poderes, já que estes se encontram em 

processo de análise da potencialização do risco a ser enfrentado. 

 

1.5.2.1 A especialização da análise de riscos pelo Estado 

 

Nesse cenário poderemos ter vários tipos de risco, sejam remotos, sejam 

iminentes, sejam incertos, sejam de baixa ou alta probabilidade. Esses motivos 

levam ao desenvolvimento de agências especializadas na interpretação desses 

riscos, que podem ser desde uma catástrofe natural até uma possível guerra. Com 

esses órgãos de inteligência, temos uma visão técnica e adaptada a vários cenários, 

justamente como precaução de possíveis adventos que podem originar crises e 

emergências. 

Essa concepção pode gerar medidas preventivas, lastreadas por 

legislação ordinária, que auxiliam na precaução desde uma atividade policial 

preventiva até uma fiscalização de fronteira. Porém, o seu estado de espírito 

concentra-se em medidas de prevenção que imaginam a possível ocorrência do 

perigo ou, quando da sua existência, na possibilidade de combali-lo. 

A preocupação com a população, sem dúvida é o objetivo de um Governo 

que, sabendo da iminência de um perigo e com a inclusão de base de dados 

específica, tem a capacidade de informar e prevenir a massa populacional do pavor 

emotivo. Utilizando racionalmente a informação, separando-a daquilo que 

interpretamos como um estouro descontrolado de atos insanos, por uma massa 

comovida e apavorada diante da desinformação, é possível facilitar o gerenciamento 

de crises pelo princípio da precaução. A informação neste vértice é tratada como um 

elemento imprescindível de especialização que passa a ser integrada na estrutura 

institucional do Estado. 
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  1.5.2.2 A análise da precaução pelo Poder Judiciário 

 

Importante ressaltar que o princípio da precaução encontra-se 

normatizado por um sistema legislativo comum, e os atos estatais exercidos dentro 

do período de normalidade, quando excessivos ou desvirtuados, devem ser 

combatidos, pois são ilegais, mostrando a importância do Poder Judiciário no 

controle da legalidade, punindo e indenizando os excessos cometidos. Relembrando 

que o princípio da precaução veste o sistema legislativo ordinário, pois é objetivado 

na prudência, na vigilância, evitando e antevendo possíveis sinais de crise.  

Podemos inferir que a precaução é uma análise, um posicionamento 

virtual de uma possibilidade de crise, encontrando-se o Estado por seus órgãos de 

inteligência e pelos atos políticos dos Poderes, todos dentro de um momento de 

tranquilidade institucional. 

A violação de qualquer direito ou garantia fundamental em período de 

normalidade é abominada, indo de encontro ao pregado pelo Estado de Direito, 

porquanto o Poder Judiciário deve punir as distorções. É conveniente ressaltar que a 

ineficiência da correção e correição de qualquer ato estatal, do ponto de vista 

jurídico, acarretará possíveis distorções aos direitos e garantias da Sociedade, 

ensejando lastro de anomalias, subvertendo o Estado a uma máquina policialesca 

que se utiliza de todos os meios para se proteger. 

Sabemos que atrás das cortinas políticas a população não sabe avaliar 

perigos, pois estão ausentes do seu dia a dia. A agressão dessa tranquilidade por 

supostos medos institucionais do Estado, poderá ocasionar o enfraquecimento do 

Estado de Direito, uma vez que teríamos a insurgência governamental, não sabendo 

interpretar possíveis riscos, consequentemente, desorientando o Poder Legislativo 

com a possível criação de normas anômalas. Em seguida, afetaria o Poder 

Judiciário, que em uma crise de interpretação dúbia poderia flexibilizar seus 

posicionamentos com relação ao direitos e garantias fundamentais. 

O Poder Judiciário, sem dúvida, funciona como o último bastião, o qual 

não pode sofrer restrições no exercício de interpretação, atendo-se à lei e mais 

nada. 

Desse modo, deverá possuir três posturas para manter-se como órgão 
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independente e fiscalizador de distorções: 1) exigir que as restrições aos direitos 

individuais sejam autorizadas pelo Legislativo; 2) impor um escrutínio rigoroso 

quando as restrições recaírem sobre minorias, ou seja, medidas excepcionais só 

deverão ser aplicadas se devidamente justificadas e demonstradas para o 

saneamento do perigo; 3) acionar um balanceamento de natureza especial que evite 

a análise casuística dos atos72, isto é, deve existir ponderação entre critérios que 

valorem a segurança da liberdade com vistas a permitir ou não a utilização de 

determinadas medidas restritivas de direito.  

 

                                                           
72 TAVARES, 2008, p. 168. 
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2 O SISTEMA DE LEGALIDADE EXTRAORDINÁRIA BRASILEIRO  

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEUS INSTITUTOS JURÍDICOS 

CONSTITUCIONAIS - ESTADO DE DEFESA E ESTADO DE SÍTIO 

 

A verificação dos institutos de legalidade extraordinária aplicados nos 

países da Common law e da Europa Continental demonstra a sua utilização como 

meio jurídico de defesa dos Estados Contemporâneos, observando que a sua 

evolução incorporou um controle posterior para a verificação de abusos e ilícitos. No 

caso de nosso país não foi diferente. Tratamos aqui essencialmente da Constituição 

de 1988, que incorporou institutos jurídicos, observando a garantia da segurança do 

Estado, exarando por meio de leis complementares procedimentos, os quais tiveram 

seus limites definidos em lei. 

No Brasil existem dois institutos constitucionais de combate a crises e 

emergências institucionais: o Estado de Sítio e o Estado de Defesa. A Constituição 

Federal, em seu artigo 136, estabeleceu no Título V, denominado da “Da Defesa do 

Estado e Das Instituições Democráticas”, os institutos jurídicos constitucionais 

mencionados. O questionamento do acionamento desses institutos encontra-se 

vinculado à deflagração de um Estado de Emergência, possuindo efeitos que 

importam em restrições aos direitos e garantias individuais do cidadão naquele 

lapso.  

O Estado de Defesa, devido ao seu alcance e às situações tipificadas de 

sua abrangência (de anormalidades naturais a anormalidades institucionais 

internas), pressupõe a necessária e urgente preservação ou reestabelecimento da 

garantia da ordem pública ou da paz social. Tal pressuposto se pauta nas 

características e eminente utilização do Estado de Defesa. 

Levando-se em consideração os eventos catastróficos ocorridos em 

nosso país, em determinadas localidades, e com o aumento da sublevação, oriunda 

de movimentos políticos radicais, esse instituto jurídico constitucional é pertinente e 

aplicável à realidade atual do Brasil.  

Uma das suas características é a imposição de restrições temporárias a 

alguns direitos e garantias fundamentais, entre eles, o direito de reunião, ainda que 
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exercida no seio das associações; a quebra do sigilo de correspondência; do sigilo 

de comunicação telegráfica e telefônica; e a possibilidade de ocupação e uso 

temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública.  

Os institutos jurídicos constitucionais denominados “Do Estado de Defesa 

e do Estado de Sítio” pressupõem mecanismos que salvaguardam o Estado 

Constitucional em determinados momentos de crise, sejam estas políticas 

catastróficas e belicosas. Tais institutos, devidamente compreendidos na 

Constituição Federal, são utilizados pelo Estado como meio de coerção e repressão, 

legitimados constitucionalmente, ou seja, institucionalizados, objetivando resguardar 

em determinados períodos os distúrbios internos ou externos que poderiam corroer 

todo o sistema constitucional.  

Assim, as medidas de exceção decorrentes desses institutos jurídicos 

constitucionais têm, por lei, caráter restritivo, suspendendo temporariamente direitos 

e garantias individuais e coletivos, justamente naquele lapso quando da sua 

decretação, suspendendo temporariamente direitos até então considerados 

absolutos. 

As medidas exaradas na Constituição Federal, após a decretação do 

Estado de Defesa e Estado de Sítio, sobrepõem-se aos direitos individuais, 

delineados no artigo 5º. Essas medidas são decorrentes da tendência à proteção do 

Estado, reforçadas nos regimes lastreados no Estado de Direito e balizadas no 

Princípio Republicano, em que os interesses da maioria subjugam os das minorias 

em situações de restrições ou suspensões temporárias de direitos. 

Carlos Ari Sundfeld73 estabelece o conceito operacional de República, 

denotando relação com o Estado de Direito e definindo:  

[...] o regime político em que os exercentes de funções políticas 
(executivas e legislativas) representam o povo e decidem em seu nome, 
fazendo-o com responsabilidade, eletivamente e mediante mandatos 
renováveis periodicamente. São, assim, características da república a 
eletividade, a periodicidade e a responsabilidade.        

 

Salvaguardar estes valores de magnitude constitucional pressupõe a 

supressão temporária ou restritiva de direitos e garantias individuais. Notadamente, 

                                                           
73 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010. p. 50. 
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a restrição temporária de direitos encontra-se devidamente enumerada e a sua 

exceção, como observaremos, admite-se somente ao Estado de Guerra. Embora 

não discriminado na Constituição Federal, ela permite a ampliação de restrições 

mesmo não enumeradas na carta constitucional.   

Inferimos que há um choque entre princípios constitucionais quando o 

modus de exceção adornado pelo Estado de Defesa e Estado de Sítio estabelecem 

restrições de valor sobre direitos e garantias individuais, considerados intocáveis e 

absolutos, ou seja, garantias fundamentais e institucionalizadas. 

Esse choque entre princípios constitucionais faz com que surjam 

questionamentos sobre as restrições e a preservação do Estado, dentro de valores 

apregoados em nossa Constituição. Ele irá ciceronear-se pela aplicação daquele 

principio constitucional que possuir o maior valor para a resolução específica do 

problema advindo. A salvaguarda do Estado de Direito é a sua primazia. Podemos 

dizer que o fim do Estado de Direito, inflige o aniquilamento de direito e garantias.  

O Estado de Defesa se constitui nessa excepcionalidade com carga 

valorativa acima daqueles, podendo censurar ou restringir, pois em seu bojo traz 

medidas restritivas que visam à salvaguarda do Estado frente àqueles momentos de 

incertezas políticas e jurídicas, impingindo medidas coercitivas que se sobrepõem 

aos direitos individuais do cidadão, indicados no artigo 5º. Todos esses direitos ora 

restringidos são garantidos expressamente na Constituição Federal. 

A preservação do Estado torna-se o pilar principal que dará a todos os 

cidadãos garantias fundamentais, enumeradas, naquela situação temporariamente 

cerceadas. 

Alexandre de Moraes74 descreve o Estado de Defesa e o Estado de Sítio 

como sistemas constitucionais de legalidade extraordinária, utilizados para 

restabelecer a normalidade constitucional em períodos de crise. Segundo ele: 

[...] sistema constitucional das crises, consistente em um conjunto de 
normas constitucionais, que informadas pelos princípios da necessidade e 
da temporariedade, têm por objeto as situações de crises e por finalidade 
a mantença ou restabelecimento da normalidade constitucional. 75 

 

                                                           
74 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p.807. 
75 MORAES, p. 807. 
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A Defesa do Estado e das Instituições Democráticas com arcabouço nos 

institutos jurídicos constitucionais, como no Estado de Sítio e Estado de Defesa, 

designam a supressão temporária de direitos e garantias fundamentais, objetivando 

sempre o restabelecimento da normalidade do sistema constitucional, atingido por 

anormalidades. 

Para qualquer deflagração destes institutos jurídicos, além de 

encontrarem-se delineados na Constituição Federal, é preciso que sejam 

regulamentados por leis específicas, que  discorrem sobre os seus procedimentos. 

No sistema de legalidade extraordinária brasileiro, dois órgãos compõem este 

exórdio para o seu prosseguimento: o Conselho da República e o Conselho da 

Defesa Nacional, órgãos essenciais que necessitam obrigatoriamente ser ouvidos e 

que devem opinar sobre as questões de emergência, devendo orientar o Presidente 

da República. 

O Conselho da República trata-se de Órgão Superior de Consulta do 

Presidente da República e tem sua organização e seu funcionamento estabelecidos 

na Lei Federal nº 8.041, de 5 de junho de 1990, possuindo a atribuição de 

pronunciar-se obrigatoriamente sobre Intervenção Federal, Estado de Defesa e 

Estado de Sítio e sobre as questões relevantes para a estabilidade das Instituições 

Democráticas. 

O Conselho de Defesa Nacional também se constituiu em Órgão Superior 

de Consulta do Presidente da República para assuntos relacionados à soberania 

nacional e à defesa do Estado Democrático. Sua organização e funcionamento são 

disciplinados pela Lei Federal n° 8.183, de 11 de abril de 1991. 

Esse órgão possui as obrigações de: opinar nas hipóteses de declaração 

de guerra e de celebração de paz; opinar sobre a decretação do Estado de Defesa, 

do Estado de Sítio e da Intervenção Federal; manifestar-se sobre a proposição de 

critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território 

nacional; posicionar-se sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e 

nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de 

qualquer tipo; estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas 

necessárias para garantir a independência nacional e a defesa do Estado 

Democrático de Direito.  
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2.2 ESTADO DE SÍTIO 

 

O Estado de Sítio é um instituto de legalidade extraordinária que objetiva 

restrições constitucionais a direitos e garantias fundamentais de um modo mais 

enérgico. É utilizado quando há a ineficácia do Estado de Defesa. A própria 

Constituição Federal o define como o meio de defesa tendente a ser utilizado em 

crises e emergências, quando se verifica grave comoção de repercussão nacional 

ou, como já informado, diante da ineficácia das medidas tomadas no Estado de 

Defesa. Seus efeitos são mais recrudescidos no ato de declaração de guerra ou 

resposta à agressão armada por forças estrangeiras. Em nossa Constituição 

encontram-se expressas as situações para a sua decretação no art. 137, I, II.76 

Embora alguns autores digam que o Estado de Sítio é uma ditadura 

moderna, relembrando os tempos de Roma, verificamos que suas particularidades, 

como no Estado de Defesa, decorrem de lei fundamental, pois seus fundamentos 

lastreiam-se na proteção do Estado, ou seja, o princípio do Estado de Direito 

encampa a sua decretação. 

Assim, esse instituto constitucional tem a sua origem na Grécia; 

posteriormente incorporado pelos romanos; em seguida utilizado como referência 

em vários países, dentre os quais podemos citar a Inglaterra, Estados Unidos, 

França e Alemanha. De acordo com as culturas jurídicas desses países, foram 

incorporadas características próprias ao instituto em questão. Ressaltando, em 

virtude das particularidades dos países que adotaram a Common Law, que uma 

dessas características apregoa a suspensão do habeas corpus na decretação do 

Estado de Sítio. 

Essas particularidades, absorvidas e vivenciadas pelo Estado, fizeram em 

sua evolução a construção de um instrumento jurídico especial, extraordinário e 

necessário para o combate de ameaça de grande proporção, principalmente em 

virtude de guerras e revoluções internas de grande alcance político. A sua instituição 

pelo Estado de Direito se fortaleceu a partir do momento em que estes regramentos 

                                                           
76 A Constituição define os casos para decretação do Estado de Sítio: Art. 137. O Presidente da 
República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao 
Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: I - comoção grave de 
repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante 
o estado de defesa; II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 
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foram definidos em uma lei fundamental, estipulando limites temporais, territoriais, 

obrigações jurídicas e políticas. 

No Brasil, esse instituto, pela sua história, tem sido apontado, desde o 

Império, em todas as nossas Constituições. No entanto, por vezes, foi utilizado em 

dissonância, com abusos e sem regulamentações específicas por alguns 

presidentes, os quais, de maneira torpe, utilizaram-no como meio político e não 

institucional, ocasionando o desvirtuamento em seu exórdio, inclusive com a prisão 

de congressistas e demais autoridades sem qualquer arbítrio. Fatos ocorridos em 

tempos passados, que galgaram a sua organização e evolução para o bem do 

Estado brasileiro. 

Luiz Pinto Ferreira77 descreve esta evolução e cita a Constituição da 

Primeira República, na qual o Estado de Sítio desvirtuado tornou-se não uma 

resolução para o fim de uma crise, mas sim uma arma política sem limites. Nas 

palavras do próprio autor: 

A Constituição da Primeira República manteve o instituto do estado de 
sítio, declarado por motivo de agressão estrangeira ou comoção intestina. 
O estado de sítio foi abusivamente utilizado durante a Primeira República. 
Floriano Peixoto declarou estado de sítio e prendeu parlamentares, tanto 
deputados como senadores, violando as suas imunidades, aprisionou 
almirantes e generais. Rui Barbosa defendeu a tese de que o estado de 
sítio não suspende as imunidades parlamentares, mas o próprio Supremo 
Tribunal Federal foi contrário a esta tese na época de Floriano Peixoto. 
Outro presidente que utilizou o estado de sítio em quase todo o seu 
quadriênio foi Artur Bernardes.78 
 
Em nossa Constituição, o Estado de Sítio é decretado pelo Presidente, 

com consultoria e aval do Conselho da República e do Conselho de Defesa 

Nacional. Há, no entanto, que ressaltar sua distinção em relação ao Estado de 

Defesa. No primeiro, o Presidente deverá obrigatoriamente solicitar a autorização ao 

Congresso Nacional. Nesse caso, é uma condicionante sob o ponto de vista 

material, impedindo o livre arbítrio do Presidente. Já a decretação do Estado de 

Defesa independe de autorização do Congresso Nacional. Ele é instalado e, no 

prazo posterior de 24 (vinte e quatro) horas, submetido à avaliação do Congresso. 

                                                           
77 FERREIRA, Luiz Pinto. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 
78 FERREIRA, p.459. 
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Ivo Dantas79 comenta estas diferenças entre o Estado de Defesa e o 

Estado de Sítio, demonstrando justamente que, em situações mais graves e diante 

da ineficácia do Estado de Defesa, para a decretação do Estado de Sítio, é 

imprescindível a aprovação do Congresso Nacional, ou seja, é uma condição sine 

qua non. Segundo o autor: 

Aqui começa a diferença profunda existente entre o Estado de Defesa e o 
Estado de Sítio, nos termos da vigente Constituição de 1988, já que, 
enquanto naquele o ato do Presidente é submetido ao Congresso 
Nacional após vinte e quatro horas de sua decretação (art.136 § 4º), no 
Estado de Sítio, ao lado do controle político prévio exercido pelo Conselho 
da República e pelo Conselho de Defesa Nacional..., a Constituição exige 
que o Presidente da República solicite autorização ao Congresso 
Nacional para que possa utilizar-se do instituto. Se com relação aos 
Conselhos poderá ocorrer variedade de interpretações, este segundo 
controle político prévio não deixa margem a dúvidas, já que utilizando a 
Constituição o verbo "solicitar", fica evidente que ao Presidente da 
República caberá "pedir, rogar, instar, diligenciar" permissão ao 
Congresso Nacional, o que implica ser esta uma conditio sine quan non 
para que o art. 84, IX possa ser exercitado. Sem esta, o decreto do 
Estado de Sítio estará, desde logo, eivado de inconstitucionalidade formal, 
já que lhe falta um pré-requisito essencial e não facultativo, igualmente 
exigido no caso de prorrogação das medidas, que fica restrita e limitada 
aos expressamente previstos pelo constituinte, nos incisos I e II desta  art. 
137.80 

 

As situações mencionadas demonstram que a gravidade sofrida pelo 

Estado foge aos padrões estabelecidos no Estado de Defesa, abrangendo de forma 

total o Estado, colocando em risco a sua própria existência. Verificando o termo 

utilizado, "comoção nacional", percebemos que a subversão deve ser profunda81 ao 

ponto que os meios ordinários não seriam suficientes para reaver o controle 

institucional. 

O Estado de Sítio se traduz no instituto derradeiro que separa os limites 

da tolerância estatal para uma possível nova ordem. A comoção alicerçada na 

população é tamanha que a necessidade de restringir direitos, naquele momento 

específico, traduz-se no único remédio para por fim à irradiação de medo. 

Em seguida, temos a questão da guerra, que se condiciona a outro ato de 

                                                           
79 DANTAS, Ivo. Da Defesa do Estado e das instituições democráticas na nova Constituição. Rio 
de Janeiro: Aide, 1989. 
80 DANTAS, p.79.  
81 DANTAS, p.80. 
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decretação do Estado de Sítio e, nesse caso em especial, observamos que se trata 

de uma gravidade que exige uma resposta imediata. Considerando-se que a guerra 

é algo improvável, significa afirmar que o Estado, embora não se utilize desse meio, 

deve encontrar-se sempre preparado, pois trata-se de uma violenta agressão ao 

sistema constitucional que, quando não combatida, poderá ceifar absolutamente a 

condição de Estado, de nação e de povo.  

Do mesmo modo, é necessária a autorização do Congresso Nacional, 

pois a sua condição refere-se a um ato de guerra pelas mãos do Executivo. Nesse 

caso, a autorização do Congresso Nacional mostra-se essencial e indelével, o que 

sem a respectiva anuência poderia gerar um possível quebramento da ordem 

constitucional, pois, com o anseio em uma só pessoa, poderia ser erigida uma 

ditadura. 

Portanto, a aprovação do Congresso Nacional é condição formal a 

efetivação do ato, porque como representante do povo, disponibilizando o aval 

político de seus representados, demonstra uma anuência popular. Para tanto, todas 

as aprovações deverão sempre contar com a votação por maioria absoluta sob pena 

de inviabilizar a aprovação do decreto. 

A evolução do Estado de Sítio na história constitucional brasileira foi 

aperfeiçoada ao longo de suas constituições com a incorporação de limites a este 

instituto jurídico constitucional extraordinário, pois, como verificamos na Primeira 

República (de 1889 a 1930), tem-se a utilização da força sem critérios legais, 

transbordando para verdadeiros excessos em desrespeito à ordem constitucional 

vigente na época.  

Luiz Pinto Ferreira consegue muito bem expressar a evolução do instituto, 

demonstrando que a força não poderia cercear a lei, mas cingir-se a ela. De acordo 

com suas próprias palavras: 

O estado de sítio não consagrava no Brasil uma ditadura. A inobservância 
das disposições constitucionais sobre a matéria tornava ilegal a coação e 
permitia aos pacientes recorrer ao Poder Judiciário. Não se adota mais o 
preceito: "nas horas de luta emudecem as leis" ('inter arma silente leges"). 
Adota-se orientação: "a força curva-se perante o direito" ("sedent arma 
togae").82 

 

                                                           
82 FERREIRA, 1996, p. 460-461.  
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Portanto, em todos os atos para a decretação do Estado de Sítio o 

presidente encaminhará ao Congresso Nacional, por meio de um relato com os 

motivos determinantes do pedido, a solicitação, cuja aprovação deve ser por maioria 

absoluta. 

A sua decretação indicará todas as normas necessárias a sua execução, 

bem como as restrições enumeradas, as quais irão incidir sobre os direitos e 

garantias  individuais e coletivas, especificando, na sequência, as atribuições e 

responsabilidades dos agentes estatais e executores e quais as medidas específicas 

e as áreas abrangidas. 

Verificamos, a partir do momento da autorização pelo Congresso 

Nacional, uma concentração de poder nas mãos do Executivo, na figura do 

Presidente da República, o qual nomeará, por decisões unilaterais, qualquer 

executor ou agente estatal para desenvolver as operações de controle nas áreas 

abrangidas pela crise extrema. 

Ivo Dantas83 com propriedade fala da infeliz expressão utilizada pela 

Constituinte de 1988, quando no art. 138 menciona o termo "as garantias 

constitucionais que ficarão suspensas". Na verdade, sabemos que as garantias 

constitucionais permanecem e servem como instrumentos para o exercício dos 

direitos. Elas não ficarão suspensas ou restritas temporariamente, e de igual modo 

não serão revogadas. De acordo com o autor: 

Em primeiro lugar, é de notar-se a infelicidade da expressão "garantias 
constitucionais que ficarão suspensas", diante do fato de que o Estado de 
Sítio é uma forma de legalidade especial rígida, ou seja, que só poderá 
atingir aquelas matérias previstas no texto constitucional e neste sentido, 
exatamente no art. 139, não existe a suspensão de nenhuma "garantia 
constitucional", mas sim, de direitos individuais e coletivos, cujo exercício 
e gozo, poderão ser assegurados pelas Garantias Constitucionais, hoje 
denominadas por boa parte da doutrina, como Remédios Constitucionais 
[...].84 

 

Marcelo Leonardo Tavares85 fala com propriedade sobre a declaração da 

suspensão de direitos e garantias, estabelecendo a sua divisão em dois momentos 

que podem, inclusive, ser complementados pelo Executivo: 

                                                           
83 DANTAS, 1989, p. 86-87. 
84 DANTAS, p. 86-87.  
85 TAVARES, 2008, p. 243. 
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Portanto, a declaração completa do estado de sítio é feita em dois 
momentos sucessivos: o primeiro, mediante a edição do decreto da 
emergência propriamente dito; o segundo, em um atos complementar 
executivo. No caso de decretação com base no primeiro pressuposto 
(comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que 
comprovem a ineficácia do estado de defesa), o prazo de execução das 
medidas não pode ultrapassar trinta dias (o Presidente precisará 
submeter à apreciação do Congresso cada solicitação de prorrogação). 
Na hipótese do segundo pressuposto, terá a duração da guerra ou da 
agressão armada estrangeira (em caso de guerra declarada, deve haver 
um ato formal de final conflito; no de agressão armada, a demonstração 
fática de que cessaram as hostilidades). 

 

Verificamos pelo Estado de Direito as repartições de competências, 

direitos e obrigações cingidas em uma lei fundamental, vertendo, pelo instituto 

jurídico constitucional estudado, o seu uso específico para situações anômalas.  

Porém estas restrições a direitos e garantias deverão ser enumeradas de forma que 

não poderão ser ultrapassadas.  

O Estado de Sítio possui um limite máximo de ações abarcadas. O seu 

perímetro é específico e após a publicação do decreto pelo Presidente, enumerando 

quais serão as ações, é estabelecido, de igual modo, o tempo que deverá perdurar, 

não podendo ser superior a 30 (trinta) dias e nem prorrogado por igual período. Ou 

seja, expirado o prazo, se houver necessidade de continuidade das medidas 

restritivas, o Presidente deverá encaminhar novamente pedido ao Congresso 

Nacional com justificativas para a nova prorrogação das situações específicas, como 

a ocorrência de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que 

comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, todas 

estabelecidas no artigo 137, I da Constituição Federal. A única exceção a esta 

prorrogação dá-se somente em caso específico de guerra, período no qual 

continuará a viger o Estado de Sítio até que o conflito se finde. 

Embora o Presidente da República designe o executor das medidas 

específicas, precisa, também, especificar quais as partes do território brasileiro serão 

abrangidas pelas restrições, de acordo com previsto no art. 138. Essas restrições 

específicas podem ser relativas a cada parte do território, de acordo com a situação 

emergencial em que se encontram. Portanto, as áreas, após a aprovação do decreto 

pelo Congresso Nacional, ficarão relativamente definidas pelos critérios de 

interpretação do Presidente. 
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Distintamente do Estado de Defesa, as restrições no Estado de Sítio 

abarcam um maior número de direitos e garantias fundamentais, enumerados no art. 

139 da Constituição Federal, sendo eles: a obrigação de permanência em localidade 

determinada; detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por 

crimes comuns; 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; suspensão da liberdade de reunião; busca 

e apreensão em domicílio; intervenção nas empresas de serviços públicos;  

requisição de bens. 

Todas as restrições encontram-se garantidas como direitos fundamentais, 

expressas intrinsecamente no artigo 5º de nossa Constituição Federal. Como se 

tratam de medidas excepcionais, o Poder Constituinte as enumerou de forma 

específica, com a possibilidade de suspensão no período emergencial justamente 

para se alcançar a normalidade constitucional. Restrições que são necessárias e 

que pretendem evitar o aviltamento desnecessário da crise, proporcionando 

agilidade na ação das forças estatais para o restabelecimento da ordem 

constitucional em perigo. 

A determinação de ficar em determinado local inibe o direito constitucional 

de locomover-se. No que diz respeito à detenção em edifício não destinado a 

acusado por crime comum, a restrição trata-se de uma aplicação aguda no sentido 

de força, pois o executor ou agentes estatais poderão realizar a destempo, sem a 

anuência do Poder Judiciário, a possibilidade de detenção. Frisamos que não se 

trata de condenados, por isso não poderão ficar recolhidos ou detidos em 

estabelecimentos prisionais destinados a criminosos, já que, efetivamente, não o 

são. 

A restrição de todos os meios de comunicação e a suspensão da 

liberdade de reunião também se encontram inseridas nos direitos que sofrem 

restrições externadas ao indivíduo. Verificamos, pela extremidade do Estado de 

Sítio, que são necessárias justamente para impedir  a articulação do inimigo e, ao 

mesmo tempo, gerenciar, de modo ordenado, as forças estatais, impedindo o 

conhecimento prévio de posicionamentos e localizações. 

As restrições relativas aos meios de comunicação possuem uma exceção: 

a difusão dos pronunciamentos dos parlamentares, efetuados em suas Casas 
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Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa. Isso é possível porque o 

Estado de Sítio não é um Estado de Exceção, mas sim um instrumento do Estado de 

Direito e, da mesma feita, como determina a ordem constitucional, tem um papel 

fiscalizatório político das medidas tomadas neste período. Porém, o art. 53, § 886, 

afirma que estas imunidades poderão ser suspensas na vigência do Estado de Sítio 

pelo voto de dois terços dos membros das Casas se as atividades fora do 

Congresso forem incompatíveis com a execução das medidas no período de 

emergência.  

O procedimento anteriormente mencionado, aos nossos olhos, destoa 

sensivelmente do imprescindível trabalho de fiscalização do Poder Legislativo no 

momento crítico, pois o Parlamento, representado pelas figuras de deputados e/ou 

senadores, poderá exercer suas atividades continuadamente fora daquele recinto. 

Assim, a imunidade é algo imprescindível e essencial naquele período, 

justamente porque o Congresso Nacional é, por força de lei fundamental, um poder 

fiscalizador de todos os atos. A supressão de suas garantias parlamentares incidirá 

em um enfraquecimento do próprio Estado de Direito e isso é justamente o que se 

pretende evitar, erigindo possíveis nacos de exceção, sendo, portanto, ameaçadora 

a adoção de tais medidas. 

Ivo Dantas critica esta postura dissonante - a possibilidade de suspensão 

das imunidades do parlamentares-, afirmando que o art. 53, § 8, é discrepante, 

reiterando que mesmo fora do Senado e da Câmara dos Deputados as atividades do 

congressista, como fiscalizador e membro do Poder Legislativo, na vigência do 

Estado de Sítio, são plenas, não podendo ser cerceadas. Nas palavras do próprio 

autor: 

Em primeiro lugar, a subsistência das imunidades durante o estado de 
sítio é algo indispensável, sobretudo, porque o Congresso caberá 
permanecer funcionando durante todo o período de exceção (art.136, § 6º 
e art. 138, § 3º), além de que nele será composta uma comissão 
encarregada de "acompanhar e fiscalizar a execução das medidas" (art. 
140 - veja-se comentário adiante), e nada disto poderia ser eficaz, se as 
imunidades não existissem durante o período, sendo prevista sua 

                                                           
86 Redação do art. 53, § 8º da Constituição Federal: As imunidades de Deputados ou Senadores 
subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 
membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, 
que sejam incompatíveis com a execução da medida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 35, de 
2001). (BRASIL, CFB, 1888). 
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suspensão pelo ato ou Decreto de Legalidade Especial. Correta, portanto, 
a posição assumida pelo texto constitucional que, contudo, comete um 
grave equívoco, ao permitir que elas poderão "ser suspensas mediante o 
voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos, 
praticados fora do recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a 
execução da medida". Por que incorreta a previsão constitucional? 
Primeiro, porque mesmo fora do espaço físico do Congresso o 
parlamentar poderá estar no exercício do mandato (expressão, aliás, 
indispensável à caracterização da irresponsabilidade, e que como vimos, 
não consta do art. 53 caput) como, por exemplo, quando se desloca para 
verificar se as detenções feitas estão preenchendo o inciso II do art. 139, 
podendo ocorrer a hipótese inversa, isto é, em seu gabinete, dando uma 
entrevista coletiva, o parlamentar não está  no exercício do mandato, 
como não estará quando se apresenta como orador em um comício 
político, sendo, em ambas as oportunidades, mesmo no período da 
normalidade, mero cidadão, e como tal responsável pelos seus atos. 
Segundo, porque sendo a Imunidade pertencente à função e não ao 
parlamentar, este não poderá renunciá-la como o Magistrado não poderia 
abrir mão de suas garantias, já que ambos são meros usuários daquilo 
que, em essência, pertence a todos os que estão sob o império soberano 
do Estado e que, permitindo às duas categorias que gozem do instituto, 
visam, com isto, sentirem-se protegidos por aqueles que são 
responsáveis pelos destinos do próprio Estado como forma de 
Organização Política. Terceiro, porque para punir "atos praticados fora do 
recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução da 
medida", os Regimentos Parlamentares possuem a figura jurídica do 
decorro parlamentar, cujo conceito ou hipóteses poderiam bem amparar 
tal situação.87 

 

A possibilidade de suspensão das imunidades dos parlamentares por dois 

terços reflete uma possível fadiga nesse posicionamento, pois embora o Estado de 

Sítio exija uma concentração de poder nas mãos do Executivo, suprimir o Legislativo 

com a suspensão de suas imunidades poderá abrir para possíveis medidas que 

evitem o ensejo fiscalizatório do Poder Legislativo. Tal ação o transformaria em um 

poder figurativo, submetido a pressões, destoando da constitucionalidade das 

medidas exercidas naquele período de crise. 

As restrições discorridas encontram-se relacionadas ao art. 137, I. Vale 

frisar, no entanto,  que em situação de guerra poderão ser restringidos mais direitos 

e garantias, justamente por ser a guerra algo extremadamente letal, de alta 

gravidade e complexidade. Tal perspectiva, por sua vez, ensejará medidas as quais 

não foram estabelecidas nos incisos do art. 139. Porém não significa afirmar que 

                                                           
87 DANTAS, 1989, p. 108-110. 
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estes atos decretados pelo Executivo desvirtuarão o Estado de Direito, com a 

utilização de tortura e demais tratamentos insensíveis do ponto de vista humanitário, 

sob pena de comprometer o que se está na busca de proteger: a preservação de 

uma ordem constitucional que se encontra violada. 

Nas restrições, deparamo-nos, também, com a menção da casa, 

considerada um asilo inviolável do indivíduo. Aqui observamos que o decreto de 

Estado de Sítio pode também determinar a busca e apreensão em domicílio, 

independentemente de ordem judicial, facilitando a ação estatal no momento crítico. 

Por fim, temos a intervenção nas empresas de serviço público e a requisição de 

bens. Nesse quesito observamos um fato interessante porque a intervenção se dará 

nas empresas de todos os entes federados, seja dos Municípios, seja dos Estados, 

seja da União e do Distrito Federal, pelas suas autarquias, sociedades de economia 

mista, fundações e empresas públicas. Inclusive, as intervenções poderão ocorrer 

nas empresas permissionárias e concessionárias, demonstrando que o Poder 

Constituinte abarcou um conceito amplo o qual compreende todo e qualquer serviço 

público. 

Ivo Dantas menciona a atitude que poderão tomar os respectivos 

executores no gerenciamento de requisição de bens e serviços públicos, quando 

instados pelo decreto de Estado de Sítio:  

Utilizando-se o Presidente da República desta faculdade, o executor e 
seus dirigentes deverão afastar de seus cargos aqueles que dirigem a 
empresa, e colocar, à sua frente, enquanto durar a situação, pessoa de 
sua confiança, que ao final do período, será, igualmente, responsável 
pelas medidas que adotar.88 

 

No caso da requisição de bens, devido à urgência da situação, qualquer 

bem imóvel ou móvel poderá ser requisitado. Cabe lembrar que a indenização, neste 

caso específico, é facultativa. 

Verificando as restrições, observamos que a fiscalização política e jurídica 

deve cingir o Estado de Sítio. Imediatamente após a sua decretação, o Congresso 

Nacional, na condição de Poder, deve compor, por determinação constitucional, uma 

comissão fiscalizatória, a qual acompanhará e fiscalizará todas as medidas 

referentes ao período de crise. Tal princípio se aplica tanto ao Estado de Defesa 

                                                           
88 DANTAS, p. 106. 
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quanto ao Estado de Sítio. A mesa do Congresso Nacional deverá ouvir os líderes 

dos partidos, os quais nomearão a Comissão composta de cinco membros do 

Congresso Nacional e que possuirá, proporcionalmente,  membros das duas Casas 

Legislativas. 

Percebemos a importância da sistematização da fiscalização política em 

todos os atos estatais realizados no período de crise, pois o que se está querendo 

evitar são os abusos e, consequentemente, que inexista a distorção dos fins do 

Estado de Sítio ou Estado Defesa.  

Portanto, a proteção dos direitos e garantias fundamentais refletem-se 

nos critérios que serão adotados pelos executores e agentes estatais na condução 

das medidas restritivas. Embora seja uma Comissão Temporária do Congresso 

Nacional, atuará enquanto não cessadas as restrições. Seu trabalho fiscalizatório 

culminará também com a emissão de um relatório de atividades que, de igual modo, 

será cotejado com as informações fornecidas pelo Presidente, o qual, depois de 

cessada a anormalidade, encaminhá-las-á para apreço do Congresso Nacional. 

Aqui observamos a importância de o relatório encaminhado ao Congresso 

Nacional conter a especificação e justificação das providências adotadas pelos atos 

dos executores e agentes estatais designados, obrigatoriamente com a relação 

nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. 

Ivo Dantas89 corretamente menciona a necessária relação nominal dos 

atingidos pelas medidas. Nessa inquietação, o Poder Constituinte se preocupou com 

o aspecto subjetivo, justamente pelo histórico de nosso país e de outros da América 

do Sul com relação aos desaparecidos políticos que simplesmente sumiram em 

período de restrições sem qualquer informação dos órgão estatais, deixando vácuos 

de ilegalidade e exceção pelas medidas carreadas naqueles períodos.  Torna-se, 

portanto, necessária a identificação de todos os indivíduos que sofreram as 

restrições emanadas em período de crise. Ainda, conforme o autor: 

Ficou claro que na constituinte ao determinar relação nominal dos 
atingidos, bem como quais as restrições aplicadas, estava bem presente 
a lembrança de fatos ocorridos, em vários países, em que a "lista de 
desaparecido" em períodos de exceção, nunca encontrou uma explicação 
satisfatória, onde pelo menos o paradeiro fosse indicado à família.90 

                                                           
89 DANTAS, p. 117-118. 
90 DANTAS, p. 117-118. 
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O importante é que a responsabilidade de todos os agentes estatais e 

executores estará adstrita a estes limites estabelecidos, sendo os excessos 

devidamente punidos. 

Da confrontação do relatório emanado pelo Presidente com aquele 

verificado pelo Poder Legislativo, em caso de violações, caberá, inclusive, a análise 

e reparação pelo Poder Judiciário, pois, no momento de vivencia do período de 

emergência, inexistem restrições à atuação deste Poder. Isso porque não há a 

suspensão das garantias constitucionais, tais como o habeas corpus e mandado de 

segurança, ensejando o seu uso quando qualquer ato estatal violar direitos. 

Marcelo Leonardo Tavares comenta sobre a necessidade da valoração do 

ato político de forma proporcional aos direitos do indivíduo quando o Poder 

Judiciário é provocado a tecer juízo de valor:  

O ato de declaração do estado de sítio tem natureza política, mas disso 
não decore o afastamento do conhecimento, por parte do Judiciário, de 
eventual lesão ou ameaça a direito, caso haja violação ao sistema 
jurídico. O julgamento de alegados atos arbitrários da Administração vai 
exigir dos juízes um correto balanceamento dos valores de garantia de 
segurança e proteção aos diretos individuais.91 
 
Vale reiterar que embora tratemos sobre as restrições decretadas isso 

não significa afirmar a suspensão das garantias fundamentais, mandado de 

segurança e habeas corpus, pois o modelo brasileiro não permite a suspensão 

destes remédios constitucionais em períodos de emergência.  

Podemos expender que não serão passivos de apreço pelo Poder 

Judiciário aqueles atos políticos devidamente lastreados dentro dos limites das 

restrições decretadas pelo Executivo. O que ensejará apreço são os excessos 

cometidos. Esse comparativo é importante, pois o controle político não exclui o 

controle jurídico.  

Mesmo assim, poderá haver controle de forma concentrada e controle 

difuso em casos concretos, uma vez que o Poder Judiciário não sofre restrições no 

objetivo de punir os excessos, sejam daqueles que foram os executores e que 

usurparam da competência estabelecida no decreto, sejam daqueles que foram 

vítimas do excesso em descompasso ao discriminado no decreto. 

                                                           
91 TAVARES, 2008, p. 248. 
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Ocorre que o controle político exercido pelo Congresso Nacional não 

impede o controle do Poder Judiciário. Entretanto, as medidas decretadas, 

vinculadas dentro do respeito aos princípios do Estado de Direito, não ensejarão 

qualquer tipo de punição ou indenização deflagrada pelo Poder Judiciário.  

 

2.3 ESTADO DE DEFESA 

 

O Estado de Defesa se constitui em uma medida restritiva de direitos e 

garantias fundamentais, por determinado período (no máximo de 30 (trinta) dias), 

podendo ser prorrogado (mais 30 (trinta) dias) de uma única vez, desde que 

justificado, precisamente no intuito de garantir os atos estatais. Tal perspectiva 

auxilia nas operações estatais com o objetivo de inibir situações que aflijam a paz 

social, evitando questões que ameacem a instabilidade das instituições e em casos 

de calamidades naturais.  

Seu propósito, como instituto de legalidade extraordinária descrito na 

Constituição Federal, é aquele utilizado como pressuposto material, com fins de 

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

pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou 

atingida por calamidades de grandes proporções na natureza.  

A aplicação do Estado de Defesa dá-se justamente em locais restritos e 

específicos, pois o seu cunho jurídico é a garantia institucional nessas localidades, 

objetivando o controle da ordem institucional. 

O decreto do Presidente possui características próprias, que devem 

constar do tempo, 30 (trinta) dias podendo ser prorrogado, e quais as áreas 

abrangidas. As características são próprias desse instituto, pois a sua limitação 

territorial não poderá ser genérica, devendo ater-se à localidade específica e 

determinada, e quais medidas coercitivas serão estabelecidas. Embora o art. 136 

enumere-as, não significa afirmar a aplicação em sua plenitude, o que, por sua vez, 

fica a critério do Presidente. 

O controle de decretação do Estado de Defesa possui uma complexidade 

relativa, pois, embora seja um ato discricionário do Presidente da República, este 

deverá, em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar o ato com a devida 
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justificativa ao Congresso Nacional, o qual, por sua vez, terá o prazo de 10 (dez) 

dias após o seu recebimento para deliberar a aprovação ou não, ou seja, pela 

sessão conjunta das duas Casas Legislativas e somente pela maioria absoluta de 

seus membros aprovará ou não o instituto jurídico constitucional. O Estado de 

Defesa se constitui em um dos meios de restrição instituído na Constituição Federal, 

prestando-se a garantir o Estado de Direito.  

Como os poderes do Estado se fiscalizam no período de crise, sendo 

sistêmicos, temos um controle político imediato, que justamente é a verificação do 

ato de decretação aprovado pelo Congresso Nacional. De igual modo, temos o 

controle político concomitante, que se trata do dispositivo descrito nas disposições 

gerais estabelecidas no art. 140, o qual determina a constituição de uma  comissão 

temporária de parlamentares para acompanhar e fiscalizar as medidas referentes ao 

Estado de Defesa. Na sequência, temos o controle político sucessivo, ou a 

posteriori, que se trata da apreciação do relatório encaminhado pelo Presidente ao 

Congresso Nacional ao final das medidas de restrição, no período de emergência.  

Também nessa seara de controle temos o Poder Judiciário, que exercerá 

o controle concomitante ao apreço das demandas judiciais, quando acionado pelos 

lesados, no período de crise ou posteriormente a ele, analisando e avaliando as 

lesões e abusos realizados na vigência do instituto.92 

Marcelo Leonardo Tavares93 define o Estado de Defesa como o Estado 

de Emergência erigido em momentos de crise por força constitucional, que 

estabelece restrições sobre direitos e garantias fundamentais. Mostra que o instituto 

é legal, faz parte de uma estrutura de Estado e é estabelecido por uma lei 

fundamental. Nas palavras do próprio autor: 

O padrão de constituição de emergência é o de adoção mais comum 
pelos Estados e é definido pela existência de previsão de normas de 
enfrentamento de crises no interior da Constituição. Assim, existem ao 
lado do complexo normativo constitucional a ser aplicado em tempo de 
normalidade, dispositivos específicos definidores de medidas de exceção. 
94 

 

                                                           
92 PADILHA, Rodrigo Corrêa. Direito constitucional sistematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
p. 440-441. 
93 TAVARES, 2008, p. 112. 
94 TAVARES, p.112. 
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Podemos ressaltar que com a decretação do Estado de Defesa, embora 

existam restrições a direitos e garantias fundamentais, inexiste o seu cerceamento, 

ou seja, a coerção pela força é relativa a limites plenamente fixados, os quais 

ultrapassados, constituem-se em ilegalidade. Temos a suspensão de alguns direitos 

e não a sua supressão total. Para tanto, o controle desses atos, ao final das 

restrições, serão cotejados com as informações apresentadas pelo relatório do 

Presidente, que é encaminhado ao Congresso Nacional para apreciação. 

O exercício fiscalizatório político pelo Congresso Nacional é uma das 

garantias de controle entre ambos os poderes no período de crise. O Estado de 

Defesa, embora seja um instituto especial de combate a crises, possui alcance 

menor relacionado ao Estado de Sítio e, mesmo assim, em sua vigência será 

inconcebível a restrição permanente de direitos e garantias, não sendo tolerados 

abusos sob pena de esvair o Estado de Direito como modelo político defendido. 

Considerado como uma medida emergencial, o Estado de Defesa não 

possui o rigor excessivo de restrições, sendo constituído, em virtude de seu prazo 

determinado, por suspensões específicas, caracterizando o abrandamento em 

relação ao Estado de Sítio. 

Alexandre de Moraes95 comenta sobre a dicotomia entre estes institutos 

de legalidade extraordinária, justificando o seu abrandamento em relação ao Estado 

de Sítio: 

O Estado de Defesa é uma modalidade mais branda de Estado de sítio e 
corresponde às antigas medidas de emergência do direito constitucional 
anterior e não exige para sua decretação, por parte do Presidente da 
República, autorização do Congresso Nacional. 

 

Marcelo Leonardo Tavares96 comenta sobre o controle dos abusos, 

ressaltando que as medidas adotadas são para salvaguardar o Estado e os direitos 

de seus cidadãos, e não cerceá-los eternamente sob pena de findar os princípios 

emanados na Carta Constitucional: 

Durante a crise, se, de um lado, há necessidade de se prover o Estado de 
meios de autodefesa e de preservação da integridade dos membros da 
sociedade, por outro, o argumento da segurança não pode servir como 
medida justificadora para uma intervenção abusiva no espaço da 

                                                           
95 MORAES, 2003, p. 1545. 
96 TAVARES, 2008, p.115-116. 
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liberdade e para conduzir à negação da dignidade humana. Se é certo 
que, durante a emergência, o poder de intrusão do Estado na vida privada 
aumenta, reduzindo-se a margem de autonomia do indivíduo, também o é 
que disso não pode advir uma contração abusiva da liberdade. 

 

Diante de sua decretação são estabelecidas restrições, devidamente 

enumeradas no art. 136, I , II, tais como: a restrição ao direito de reunião, ainda que 

exercida no seio das associações; do sigilo de correspondência; do sigilo de 

comunicação telegráfica e telefônica;  e, a permissão de ocupação e uso temporário 

de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a 

União pelos danos e custos decorrentes.  

Estes direitos e garantias fundamentais, restritos e enumerados no art. 

136, I, II, encontram-se devidamente expressos no artigo 5º, em seus incisos XII, 

XVI e XXV, perfazendo-se de direitos fundamentais expressos. São eles: 

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; 
[...] 
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; 
[...] 
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano; [...]. 

 

As restrições relativas ao direito de reunião, ao sigilo de correspondência, 

às comunicações telegráficas e telefônicas são relacionadas ao comportamento das 

pessoas na localidade restrita, com vistas a inibir a propagação e disseminação, por 

insufladores, da desordem, instigando a anomalia.  

No que diz respeito à ocupação temporária de bens e de serviços 

públicos, em questões relacionadas à calamidade pública, respondendo a União 

posteriormente pelos danos e custos decorrentes de seu uso, observamos uma 

utilização vinculada a desastres naturais, justamente pela rápida e imediata 

necessidade de auxílio às populações atingidas, com o intuito de minorar os efeitos 
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adversos, tais como desabrigamento e saques, promovendo a regularização e 

organização dos flagelados e desabrigados.  

Já a autorização de uma força estatal nesta localidade fará com que seja 

permitida a utilização de todo bem móvel, assim como os bens imóveis necessários, 

públicos ou privados, para dispor como suporte emergencial. Importante ressaltar 

que nas catástrofes ocorridas em nosso país a partir de 2008, esse instituto em 

momento algum foi utilizado. 

Robert Alexy97 comenta sobre as restrições aos direitos fundamentais, 

justificando que, para ocorrerem, devem estar devidamente ligadas a uma lei 

fundamental que possibilite este tipo de restrição, como no Estado de Defesa 

Segundo o autor:  

Uma vez que se tenha estabelecido que - e em qual sentido - se pode 
falar em “restrição a direitos fundamentais”, é necessário indagar o que 
são essas restrições. Restringíveis são os bens protegidos por direitos 
fundamentais (liberdades/situações/posições de direito ordinário) e as 
posições prima facie garantidas por princípios de direitos fundamentais. 
Entre esses dois objetos de restrições há relações estreitas. Princípios de 
direitos fundamentais exigem a proteção mais abrangente possível dos 
bens protegidos, como, por exemplo, a proteção mais ampla possível da 
liberdade geral de ação, da integridade física ou da competência apara 
alienar a propriedade. Por isso, uma restrição a um bem protegido é 
sempre também uma restrição a uma posição prima facie garantida por 
um princípio de direito fundamental. [...] Uma norma somente pode ser 
uma restrição a um direito fundamental se ela for compatível com a 
Constituição.98 

 

Podemos compreender que as restrições esculpidas no instituto do 

Estado de Defesa, embora enumeradas como direitos fundamentais, quando da sua 

decretação sofrem restrições por força da própria Constituição, respondendo a 

União, posteriormente, pelos danos e custos decorrentes de seus atos. Todos esses 

direitos e garantias estão sob o pálio da restrição constitucional, portanto, não 

podem ser considerados inconstitucionais, pois erigidos dentro de um mesmo 

patamar de princípios constitucionais, mas com valores distintos.  

A garantia de existência do Estado pressupõe a utilização destas 

restrições temporárias em face de garantias consideradas absolutas, pois no 

                                                           
97 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. Título original: Theorie der Grundrechte. 
98Ibid., p.281. 
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sopesamento de valores o Estado de Direito é maior que o cidadão, ou seja, as 

restrições emergenciais garantem a vitaliciedade do Sistema Constitucional.  

Embora as restrições aos direitos e garantias individuais sejam 

especificadas no Estado de Defesa, também há a possibilidade, a partir da 

decretação, da instituição de prisão por crime contra o Estado, inexistindo a 

necessidade de  estar fundamentada em requisitos de lei processual penal, visto que 

a prisão em questão é provisória, somente para averiguação. Ela tem a finalidade de 

examinar a situação do indivíduo que, aos olhos do Estado, foi incluído 

prementemente como uma ameaça à paz social ou à ordem pública na localidade 

restrita. 

A prisão determinada pelo agente estatal ou executor designado deverá 

ser comunicada imediatamente ao juiz competente, que poderá relaxá-la se não for 

legal. Percebemos aqui uma forma mais branda em relação ao Estado de Sítio, 

possibilitando ao preso, como faculdade, requerer a realização de exame de corpo 

de delito para a autoridade policial.  

É necessário esclarecermos a diferenciação do que seria um “Crime 

contra o Estado” de um "Crime Político", sendo importante traçarmos uma breve 

comparação para sua compreensão, já que parece haver confusão quanto ao 

conceito. Nesse sentido, Ivo Dantas99 comenta sobre a imprecisão e traça a 

evolução conceitual anterior à Constituição de 1988. Na sequência dá nova 

interpretação pelo viés do Estado Democrático de Direito. Segundo ele: 

A nível de doutrina, existe uma indefinição precisa de qual seria  a marca 
divisória entre o crime político e o crime contra o Estado, embora 
possamos concluir que o primeiro deles (crime político) é mais 
corretamente a lesão à ordem política ou a instituições públicas, enquanto 
o crime contra o Estado apareceria como modalidade daquele, e mais 
diretamente interessado em atingir a soberania do Estado. Esta 
diferenciação, entretanto, não é feita pela Lei n.º 7.170, de 14 de 
dezembro de 1983, a chamada Lei de Segurança Nacional, que em seu 
art. 1º engloba várias hipóteses, como se vê: Esta Lei prevê os crimes 
que lesam ou expõem a perigo de lesão: 
I - a integridade territorial e a soberania nacional; 
Il - o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de 
Direito; 
Ill - a pessoa dos chefes dos Poderes da União.100 

                                                           
99 DANTAS, 1989, p. 60-61. 
100 DANTAS, p. 60-61. 
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Percebemos, então, que o "Crime contra ao Estado" é uma modalidade 

de crime político e nesse abrandamento, maior do que no Estado de Sítio, quando 

ocorrer a prisão, a sua comunicação será acompanhada de declaração, expedida 

pela autoridade policial, do estado físico e mental do detido no momento daquele ato 

prisional. Isso se faz necessário justamente devido a abusos, como a utilização de 

meios coercitivos e torturas. A preocupação foi devidamente refletida pelo Poder 

Constituinte em função do recente viés histórico pelo qual nosso país acabara de 

passar, exigindo a avaliação no momento da prisão, com justificação de inexistência 

de abusos no momento da soltura. Esses resquícios de intolerância são inadmitidos 

pelo Estado de Direito, portanto, a declaração é peça fundamental. 

Tal prisão ou detenção possui limites, estipulados pelo prazo máximo de 

10 (dez) dias caso não seja provocada pelo executor da medida sua prorrogação por 

maior período ao Poder Judiciário. Embora o prazo seja de verificação ou 

averiguação, transpassado o período e não ocorrida a soltura do detido, já é 

possível a utilização pelo lesado do remédio jurídico habeas corpus, que, de igual 

modo, como uma garantia fundamental, não sofre qualquer tipo de restrição na 

vigência do período emergencial.  

Em seguida, observamos a vedação do preso de ficar incomunicável e 

sua justificativa infere-se por tratar-se de prisão por motivos político-ideológicos 

(crime contra o Estado), o que explica um tratamento diferente e privilegiado frente a 

um preso comum.101 

A possibilidade de prisão, nesse caso específico, trata-se de medida 

essencial, devidamente controlada, com o objetivo de restabelecimento da ordem e 

da paz social. Não é, portanto, admissível a exacerbação dos atos estatais sob pena 

de ferir o bem maior tutelado, que é justamente o de suprimir as anormalidades, e 

não golpear de um modo absoluto os direitos individuais. 

Toda essa formalidade, tanto para a decretação como para a 

prorrogação, são ritos procedimentais rígidos e o seu descumprimento maculará, por 

vício formal, a constitucionalidade. Do mesmo modo que no Estado de Sítio, 

encontrando-se em recesso o Congresso Nacional, este será convocado 

extraordinariamente em 5 (cinco) dias e, após seu recebimento, possuirá um prazo 

                                                           
101 DANTAS, p. 65. 
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de 10 (dez) dias para apreço, sendo facultativa a aprovação. Em caso de 

desaprovação, cessarão imediatamente todas as medidas relativas ao Estado de 

Defesa, ocorrendo a desconvocação do Congresso Nacional e retornando à 

normalidade.  

Entre a decretação e a aprovação do decreto poderão ocorrer abusos,  

verificados pela elasticidade do prazo que tem o Congresso Nacional para a 

apreciação. Quando o abuso for constatado, poderá incidir até na desaprovação do 

Estado de Defesa pelo Congresso Nacional no momento de sua análise, pois o 

controle político, a partir da decretação, passa por três momentos: o primeiro, a 

apreciação do decreto emanado pelo Presidente da República e a sua respectiva 

prorrogação; o segundo, o acompanhamento das medidas discorridas pelo instituto 

do Estado de Defesa; o terceiro, a cessação da anormalidade pelo relatório 

posteriormente encaminhado pelo Presidente ao Congresso Nacional.102  

Assim como o Estado de Sítio, o Estado de Defesa se configura em um 

regime de exceção, mas não inconstitucional, ilegal, arbitrário e anárquico.103 As 

restrições parciais aos direitos e garantias fundamentais pela decretação do instituto 

jurídico constitucional extraordinário, quando não cessadas do ponto de vista da 

ilegalidade, caracterizam-se como abusos e podem ser questionadas pelos remédios 

jurídicos constitucionais, como o mandado de segurança e o habeas corpus.  

Alexandre de Moraes104 ressalta que os abusos cometidos naquele lapso 

de restrição serão apurados e severamente punidos, pois o objetivo da medida é 

superar uma crise volvendo a normalidade: 

A gravidade do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, cuja finalidade 
será sempre a superação da crise e o retorno ao status quo ante, exige 
irrestrito cumprimento de todas as hipóteses e requisitos constitucionais, 
sob pena de responsabilização política, criminal e civil dos agentes 
políticos usurpadores. 
 
O Estado de Defesa objetiva resguardar o pacto federativo e a 

Constituição Federal, constituindo-se em medida emergencial, mitigada, abrandada 

justamente em virtude de seu alcance territorial, que é determinado, certo, pontual, 

restringindo direitos e garantias individuais específicos, porém nunca os extinguindo 

                                                           
102 TAVARES, 2008, p.238. 
103 MORAES, 2003, p.1644. 
104 MORAES, p. 1645. 
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ou suprimindo, o que, por consequência, cingiria para sim o atrofiamento do Estado 

Democrático de Direito.  

Notadamente, Marcelo Leonardo Tavares105 explana a característica 

fundamental do Estado de Defesa, demonstrando que as restrições oriundas de 

força constitucional são um meio de reprimir anormalidades na situação emergencial 

originada, não sendo afrontadoras da Constituição Federal ou Tratado Internacional 

do qual a República Federativa do Brasil é signatária. Nas palavras do autor: 

A natureza mais branda do estado de defesa possibilita, em princípio, sua 
decretação sem necessidade de derrogação dos compromissos 
assumidos pelo Brasil em relação ao Pacto Internacional de Direito Civil e 
a Convenção Americana de Direito Humanos, pois as medidas previstas 
na Constituição não entram em conflitos com garantias contidas nos dois 
Tratados.106 

 

Embora hoje percebemos que a vilipendiação pela política internacional 

no cumprimento de tratados trata-se uma arma de interesse das grandes potências, 

observamos que o Brasil inserido neste mapa geopolítico é peça importante, e por 

ser signatário de Tratados Internacionais, deve cumprir os pactos assumidos, ao 

passo que a sua violação pressupõe uma série de restrições de cunho político 

internacional, estabelecidas principalmente pela Organização das Nações Unidas, 

que se pauta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Resolução no 217 de 

10 de dezembro de 1948, aceita por todos os povos civilizados da Terra. 

A fruição dos direitos e garantias fundamentais como um princípio 

universal faz com que medidas que as anulem ou as suspendam possam se 

transformar restrições, desde que balizadas na Constituição Federal. Não podendo  

transfugir para medidas ilegais, arbitrarias, e inconstitucionais, fugindo do verdadeiro 

lastro do remédio constitucional, alijando a efetividade do Estado de Direito. Isso 

permearia a configuração do exórdio de arbitrariedades e ilegalidades que o mundo 

deseja extirpar. 

Inferimos que o Estado de Defesa é um remédio constitucional, de dose 

moderada e certa, que visa restabelecer, em determinado lapso temporal, as 

anormalidades institucionais ou naturais erigidas, proporcionando o 

                                                           
105 TAVARES, 2008, p. 241. 
106 TAVARES, p.241.   
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restabelecimento da ordem e da paz Social, garantido o gozo pleno pela Sociedade 

de seus direitos e garantias fundamentais, enclaustradas na Constituição Federal. 

 

2.4 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA 

 

Embora tenhamos os institutos de legalidade extraordinária, também 

temos medidas infraconstitucionais que possibilitam, em momentos de anormalidade 

relativa - aqui entendidos por desastres107 - a superação das comunidades atingidas. 

Elas utilizam-se de meios necessários, com a atuação de um órgão especializado 

denominado de Defesa Civil108, para o gerenciamento da adversidade. 

A relação das medidas verte para o campo da prevenção, com a adoção 

de medidas preventivas e mitigadoras de situações de risco, ou seja, o objetivo é 

antever, preparar e, na ocorrência de um desastre, diminuir os impactos, impedindo 

a ampliação de seus efeitos, que poderiam gerar a utilização dos institutos de 

legalidade extraordinária. 

Embora sua caracterização permita a utilização de procedimentos 

específicos com a finalidade de promover a regularização das comunidades 

atingidas, possibilita, também, pelo ente federado ligado à situação de desastre, a 

utilização de benefícios não possíveis e permitidos em uma situação de 

normalidade. Dito de outro modo, o uso de dispensas de licitação, cooperação entre 

os entes federados, o diferimento da exigência de impostos, os quais normalmente 

não seriam permitidos em situação de normalidade, podem ocorre nesse caso, 

sempre com a finalidade de gerir a crise momentânea.  

Assim, temos duas modalidades definidas para combater desastres: a 

Situação de Emergência e o Estado de Calamidade Pública. 

                                                           
107 Conceito Operacional disponibilizado pela Instrução Normativa n.º 01, de 24 de agosto de 2012, 
do Ministério da Integração Nacional, definindo desastre: "resultado de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento 
de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, 
econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios 
próprios”. 
108 Conceito operacional encontrado no art. 2º, I, do Decreto n.º 7.257, de 4 de agosto de 2010, que 
define defesa civil como o "conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas 
destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade 
social". 
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A Situação de Emergência109 é caracterizada quando existe uma situação 

anormal provocada por desastres, com danos superáveis pela comunidade, tendo o 

reconhecimento legal pelo poder público. 

O Estado de Calamidade Pública110, além do reconhecimento como 

sendo uma situação anormal provocada por um desastre, compromete, com sérios 

danos, a segurança e a vida das pessoas da comunidade. 

As duas medidas infraconstitucionais dependem da potencialidade do 

desastre, tendo como primeiro ato a declaração do responsável pela Defesa Civil no 

Município, geralmente, responsabilidade do Prefeito; em seguida, devemos ter a 

respectiva homologação pelo órgão estadual de Defesa Civil, reconhecendo a 

adversidade; e, respectivamente, o órgão nacional de Defesa Civil, homologando o 

reconhecimento de anormalidade provocada no município. Quando tratar-se de 

Estado atingido por desastre, o procedimento é o mesmo para o reconhecimento da 

Situação de Emergência ou do Estado de Calamidade Pública. 

Em nosso país, a Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, instituiu a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispondo sobre o Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção 

e Defesa Civil - CONPDEC, criando o sistema de informações e monitoramento de 

desastres. 

A partir desse lapso, com sua regulamentação e constituição de uma 

política nacional de combate a desastres, a responsabilidade de implantação dos 

órgãos especializados passou a ser de todos os Entes da Federação, com o 

encargo de erigir órgãos de Defesa Civil, interagindo de forma articulada, 

promovendo, por medidas de educação, a prevenção, a mitigação, a preparação, a 

resposta e a recuperação relacionadas a desastres. 

Seu objeto será sempre preventivo, constituindo-se de uma rede de 

monitoramento e de alerta, permitindo a utilização de medidas infraconstitucionais 

voltadas para prevenção. Sua preparação é adstrita a localidades muito delimitadas, 

fora do alcance dos institutos do Estado de Defesa e Estado de Sítio, porque, nesse 

                                                           
109 Definição encontrada no art. 2º, III, do Decreto n.º 7.257, de 4 de agosto de 2010, referente à 
Defesa Civil. 
110 Definição encontrada no art. 2º IV, do Decreto n.º 7.257, de 4 de agosto de 2010, referente à 
Defesa Civil. 
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caso, inexiste a perda de controle estatal. A crise é momentânea e tanto o ente 

federado local como o estadual possuem a capacidade relativa de controle, com o 

apoio da população parcialmente dissuadida, revertendo as adversidades. 

Para que não haja transcendência dos limites estabelecidos, há etapas a 

serem cumpridas para sua declaração. Primeiro, de acordo com o impacto do 

desastre, Município ou Estado interpretam a situação e definem sua classificação, 

que poderá ser por uma das duas medidas relacionadas. Em seguida, é necessário 

possuir o reconhecimento do órgão de Defesa Civil do Estado, no caso de Município 

atingido. Após, o reconhecimento do órgão de Defesa Civil Federal, que, de igual 

modo, deverá reconhecer a anormalidade encaminhada pelo Estado. 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil, órgão vinculado ao Ministério da 

Integração, é o referencial em nosso país nos procedimentos de controle de 

desastres.   

Com o respectivo reconhecimento será disponibilizada uma série de 

benefícios permitidos em lei, justamente para agilizar o restabelecimento da 

normalidade, com o fornecimento de apoio financeiro e a suspensão de exigências 

legais, objetivando o retorno mais breve possível da unidade federada atingida às 

atividades normais. Assim, a União e os Estados poderão manter linhas de créditos 

específicas por meio de suas agências financeiras de fomento, destinadas a 

disponibilizar capital de giro e investimentos a sociedades empresariais, empresários 

individuais e pessoas físicas ou jurídicas, nas localidades atingidas pelo desastre, e 

que tiverem a Situação de Emergência ou o Estado de Calamidade Pública 

devidamente reconhecida(o) pelo Poder Executivo Federal. 

A condição para o reconhecimento passa por dois critérios de 

admissibilidade, ou seja, tratando-se de municípios atingidos, pelo reconhecimento 

do Estado e pelo reconhecimento da União, sem os quais não há possibilidade de 

qualquer tipo de concessão e auxilio. 

É possível verificar que os reconhecimentos de situações de emergência 

e calamidade pública também representam medidas legais de enfrentamento de 

crise, porém de modo preventivo, localizado e sem a perda administrativa do ente 

federado, que consegue organizar-se gerindo os efeitos da anormalidade. 

No entanto, a sua utilização está diretamente relacionada ao acesso de 



86 
 

recursos públicos, mediante a cooperação entre os entes federativos, com a 

possibilidade de exceções, como a dispensa de licitação para contratações públicas 

em caráter emergencial. Mas não estão ligadas à restrição de direitos fundamentais, 

portanto, deverá ficar claro que, em comparação com os institutos de legalidade 

extraordinária, as medidas estudadas não comportam a suspensão de direito. 

Nesses casos, o desastre é localizado e permite a atuação do ente federado, que 

consegue gerir e administrar, buscando o retorno para normalidade, dispensando a 

utilização de restrições a direitos e garantias.  

Podemos expender que a Defesa Civil é um órgão especializado e, 

embora o Estado de Defesa e o Estado de Sitio também abarquem situações de 

desastres, observamos que estes devem possuir grandiosidade no evento, ao ponto 

de culminar em uma desolação nacional, cingindo para o descontrole. Isso ensejaria 

as medidas preventivas delimitadas na Constituição para o restabelecimento da 

ordem institucional.  
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS: UMA GARANTIA ESTATAL 

INERENTE AO REGIME DEMOCRÁTICO 

 

3.1 CONCEPÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Ao verificar a concepção do nascimento dos Direitos Fundamentais, 

perceberemos uma evolução da sociedade mundial no que tange aos problemas 

que macularam a vida do ser humano durante séculos. O ápice desses direitos se 

lastreia, de forma direta, após o fim do feral conflito mundial em 1945, com a criação 

da Organização das Nações Unidas - ONU e pela exaltação de sua Declaração, em 

1948. 

Ocorre que um dos pontos de referência de seu surgimento se perfaz a 

partir do século XVI, com a teoria do jusnaturalismo, que prega, pelo uso da razão, o 

conceito daquilo o que é melhor para o homem dentro de suas concepções, 

independentemente de positivação, ou seja, do Estado. 

Explanando a doutrina jusnaturalista para compreensão da evolução 

histórica dos Direitos Fundamentais, agarramo-nos ao escólio de Nina Beatriz 

Stocco Ranieri111, que assim define o jusnaturalismo: 

De acordo com a doutrina jusnaturalista, existem direitos naturais, 
inerentes à qualidade humana de seus titulares, que não têm como fonte 
o Estado. Tais direitos, por prescindirem do Estado, diferem do direito 
positivo, sendo-lhes anteriores e superiores. Em síntese, são direitos 
absolutos, imutáveis e atemporais. De modo geral, três são as fontes do 
direito natural: a vontade divina, a natureza ou a razão. 

 

Em seguida, temos na Idade Média o prelúdio de lutas sociais, que 

clamavam ao embate as populações regidas por reinos e com condições mínimas 

para viver. A Magna Carta Libertatum, de 1215, por consequência, foi um dos 

primeiros documentos a estribar o conceito de direitos individuais.  

Ana Claudia Silva Scalquette112 comenta sobre a importância da evolução 

histórica pela Magna Carta que, embora limitada à nobreza do período, foi o epílogo 

                                                           
111 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: o Estado de Direito ao Estado Democrático de 
Direito. Barueri: Manole, 2013. p. 237. 
112 SCALQUETTE, Ana Claudia Silva. Sistema Constitucional das Crises: os direitos fundamentais 
face a situações extremas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 25. 
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que deflagrou a percepção necessária de condições mínimas. Essa percepção 

lastreou, a partir daquele momento, a preservação de garantias aos súditos perante 

o rei, não ficando mais vinculados a sua personificação, mas somente à lei. Segundo 

a própria autora: 

A Magna Carta, importante documento que marcou a evolução dos 
direitos humanos, no século XIII, na Inglaterra, foi outorgada por João 
sem Terra e refletia o acordo deste com barões e burgueses, protegendo 
seus interesses, de sorte que, embora merecedora de críticas por 
proteger apenas os interesses de uma facção da sociedade, também é 
reconhecida pela doutrina como marco de grande evolução, pois trouxe o 
reconhecimento de direitos com a "enumeração de prerrogativas 
garantidas a todos os súditos da monarquia, inclusive com a definição de 
garantias específicas em caso de violação dos mesmos".113 

 

Nessa evolução em busca da necessidade de alavancar avanços em 

limitar os poderes estatais sobre o homem e com o objetivo de garantir o mínimo ao 

cidadão, temos, pela Declaração de Direitos do Povo da Virgínia de 1776, um dos 

primeiros procedimentos legislativos de constitucionalização desses direitos. Ela foi 

erigida pelas 13 colônias inglesas na América, diante da opressão inglesa, 

estabelecendo, a partir daquele momento, paradigmas limitadores das 

arbitrariedades dos ingleses. 

Por consequência, ocorreu sua vertente maior na França, com a 

exortação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, o que, de 

certa maneira, abarca um posicionamento de forma embrionária de positivação, 

sendo um prólogo que posteriormente foi embutido em várias Constituições do pós-

segunda guerra.   

Ana Claudia Silva Scalquette114 comenta sobre os dois movimentos 

históricos os quais se constituem nos primeiros que, como referência, galgaram a 

positivação dos direitos em uma lei fundamental: 

Duas importantes declarações marcaram o início do processo de 
constitucionalização dos direitos fundamentais, foram elas: a Declaração 
de Direitos do povo da Virgínia, de 1776, e a Declaração Francesa, de 
1789.115  

 

                                                           
113 SCALQUETTE, p. 25. 
114 SCALQUETTE, p. 20. 
115 SCALQUETTE, p. 28. 
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Esta confluência de Direitos Fundamentais com o poder estatal 

estabeleceu condicionamentos para a sua exigência frente ao Estado e, por 

consequência, este mesmo Estado passou a ser o tutor desses direitos, aparecendo, 

então, a necessidade de positivação. Essa necessidade submeteu o poder à lei e 

criou mecanismos para seu controle.116  

A decadência da vontade única e exclusiva do soberano pelo Estado 

Absolutista é sucumbida por movimentos clamatórios das condições mínimas que 

ensejam a vida, partindo essencialmente da Revolução Burguesa, a qual 

estabeleceu seu ponto chave, a liberdade do cidadão, sem a interferência do 

Estado. Trata-se, portanto, da concepção política do Estado Liberal. 

A delimitação, após a Revolução Francesa, transforma a aspiração de 

direitos pela burguesia, vista como classe comercial e social emergente, em 

condição indispensável para a sua sobrevivência política, anteriormente restrita ao 

alto clero e à nobreza. O cidadão balizado em liberdade agora possui o semblante 

de agir dentro da sua individualidade, porém de forma teórica, pois inexiste a 

acepção da efetividade das liberdades proclamadas na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Porém, é considerada um primeiro andar para a consecução 

da busca dos valores que, em outras palavras, é a evolução do Estado Liberal para 

o Estado Social. 

Jairo Schäfer117 expressa esta vertente evolutiva dos direitos 

fundamentais, tecendo o seguinte comentário: 

Os fundamentos do Estado Absolutista começavam, lentamente, a 
desabar, principalmente diante das pretensões da emergente burguesia 
urbana, que buscava espaço para crescer economicamente. Com estas 
influências históricas e políticas, surgiram os direitos fundamentais de 
primeira geração. São os direitos da liberdade.  

 

Posteriormente aos chamados Direitos Fundamentais de primeira 

geração, temos a consequente exigência de condições de labor, exaltadas pela 

Revolução Industrial, passando a ser, também, um vetor de condições 

imprescindíveis que margeiam a intenção de trabalhadores em busca de mínimas 

condições de manterem-se como cidadãos. Dito de outro modo, não bastava só a 

                                                           
116 SHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais: do sistema geracional ao sistema 
unitário: uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.  p.20. 
117 SHÄFER, p. 19. 
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liberdade, mas também a requisição de direitos que ensejavam a segurança, o 

acesso à cultura e condições mínimas de trabalho, que, então, passaram a ser 

requisitadas como direitos para a consecução da liberdade moral e social, ou seja, 

dignidade. 

A busca além da liberdade proclamada se perfaz com a Revolução 

Industrial nas consequentes condições inerentes ao trabalhador que não deseja, 

nesse lapso, submeter-se ao trabalho como um escravo. Ele clama para uma 

paridade, que, da mesma feita, deveria ser positivada a partir do Estado por normas 

promovedoras da igualdade. Busca-se, assim, a proteção pela tutela estatal de 

promover a consolidação das políticas, sejam sociais, sejam econômicas, sejam 

culturais. 

O avanço dos Direitos Fundamentais de primeira geração, os quais 

possuem como arcabouço a liberdade, terá como catalisador o Estado, visto como 

promotor desses direitos. Tais direitos passarão a proteger a individualidade com a 

busca da igualdade, proibindo os excessos que vilipendiam a moral do ser humano. 

Igualmente, estabelecerão garantias mínimas, as quais compõem também a atuação 

do legislador, que, de igual modo, estabelece parâmetros para extirpar os abusos 

acometidos em face dos cidadãos. 

Podemos inferir que a evolução dessas condições se perfaz no elucidar 

dos Direitos Fundamentais, para que o homem, viva de forma harmoniosa, social, 

cultural e moralmente, ensejando o Bem Comum. 

O Estado passa a tutelar esses direitos em busca da estabilização das 

pretensões dos cidadãos, de modo a garantir a equidade, ou seja, tutelar o direito 

individual com o aspecto de paridade, que é o prelúdio do Estado Social.  

A asserção de mudança de posição e concepção política do Estado 

diante da evolução dos Direitos Fundamentais do Estado Liberal para o Estado 

Social é denominada de Direitos Fundamentais de segunda geração, bem 

explicitada por Daniel Wunder Hachem118: 

Já no desenrolar no século XIX, com as consequências da 
industrialização, caracterizada por graves problemas sociais, somadas à 

                                                           
118 HACHEM, Daniel Wunder. Mandado de Injunção e Direitos Fundamentais: uma construção à 
luz da transição do Estado Legislativo ao Estado Constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.39-
40. 
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percepção de que a liberdade e igualdade concebidas sob um ponto de 
vista formal eram insuficientes para o gozo efetivo dos direitos, o Estado 
sofre uma reconfiguração, passando-se de um modelo Liberal para o 
modelo de Estado Social. Nesse período, surgem movimentos 
reivindicatórios de novos direitos, que se convencionou denominar de 
direito fundamentais de segunda geração, direito sociais ou direitos a 
prestações, os quais requerem ações positivas dos Poderes Públicos 
para a sua satisfação, incumbindo ao Estado a função de propiciar aos 
cidadãos condições materiais que lhes permitam exercer efetivamente as 
liberdades fundamentais. 

 

O caminho evolutivo vem posteriormente com o Estado Contemporâneo, 

tratando-se da vertente que suplanta a ideia do direito individual e abarca de forma 

ampla o direito individual e coletivo, permeando uma nova concepção política. 

O lapso de transformação pelo qual passa o Estado, por seu poder-dever 

de regular e promover o direito coletivo e difuso, conjuntamente com os direitos 

individuais, é denominado como Direitos Fundamentais de terceira geração. Esses 

direitos permeiam uma carga de valor que busca a Bem Comum, pois estabelecem 

o meandro de altivez pela asserção do correto e do bem-estar em todas as 

concepções que caminham para a convivência social de modo organizado e justo. 

Agora é a busca pela fraternidade, pela qual o Estado enseja promover, 

por meio de sua política de estado e de governo, por seus ordenamentos, as 

condições necessárias, devidamente positivadas em suas cartas políticas, passando 

esses Direitos Fundamentais a serem mandamentos que delineiam preceitos da vida 

de todos os cidadãos. 

Jairo Schäfer119 traz essa concepção evolutiva, utilizando-se de 

arcabouço do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, transcrevendo parte do 

excerto (Mandando de Segurança n.º 22.164-0/SP) que denomina, de modo conciso, 

a evolução dos Direitos Fundamentais: 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civil e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades 
positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os 
direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade 
coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 
consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento 

                                                           
119 SHÄFER, 2005, p.34-35. 
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importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento 
dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais, 
pela nota de uma essencial inexauribilidade. 

 

A integridade, a cultura, a liberdade e a moralidade passam a ser 

imprescindíveis, tanto na vida do Estado, na condição de tutor dessa política, como 

na vida coletiva, difusa e individual dos cidadãos, ou seja, Estado e cidadão 

possuem um posicionamento jurídico sistêmico. 

A concepção de Direitos Fundamentais do ponto de vista histórico-

evolutivo estabeleceu dois grandes grupos que discorrem sobre a divisão dos 

Direitos Fundamentais: os direitos de defesa e os direitos prestacionais em sentido 

amplo. Tal passagem pondera sobre as ações positivas e negativas atinentes à 

garantia que o cidadão possui de não ser alijado de sua liberdade lato senso e, 

consequentemente, como exigir do Estado, na posição de tutor, as garantias que 

exteriorizam a fraternidade sistêmica entre Estado, Sociedade e Cidadão. 

Jairo Shäfer120, espelhando-se no entendimento de Robert Alexy e 

atentando para a divisão evolutivo-histórica dos Direitos Fundamentais, afirma: 

[...] os direitos fundamentais estão destinados a assegurar a esfera da 
liberdade individual frente às intervenções do poder público, sendo, 
portanto, direitos de defesa do cidadão frente ao Estado. Os direitos de 
defesa do cidadão frente ao Estado são direitos a ações negativas 
(omissões) do Estado. Do outro lado da moeda, encontram-se os direitos 
a ações positivas do Estado; que devem ser incluídos no status positivo 
em sentido estrito. O conceito de direito à prestação é um conceito amplo, 
o qual engloba todo o direito a um ato positivo: todo direito que exige uma 
ação do Estado é um direito a prestação (positivo). 

 

Essa congregação evolutiva é descrita sob a égide dos Direitos 

Fundamentais, os quais permeiam fenômenos jurídicos, exteriorizados pelo ser 

humano na sua condição moral, social, política de ficar e ater-se dentro de 

condições essenciais para alcançar um padrão mínimo à sobrevivência.121 

Portanto, a consecução dos Direitos Fundamentais deságua no princípio 

da dignidade da pessoa humana como baluarte estrutural da consagração desses 

direitos. Assim, dignidade traz consigo a aspiração humana de viver.  

                                                           
120 SHÄFER, p.45. 
121 Conceito Operacional de Direitos Fundamentais definido pelo autor do artigo. 
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Importante ressaltar as transformações que impuseram estes 

condicionamentos, os quais erigiram os direitos fundamentais como o ápice de  

referência inerente a qualquer ser humano, demonstrando que novos direitos 

fundamentais ou humanos possuem capacidade evolutiva.  

Nesse sentido, comenta José Luís Bolzan de Morais122: 

[...] os direitos humanos não nascem todos de uma vez, eles são 
históricos e se formulam quando e como as circunstâncias sócio-histórico-
político-econômicas são propícias ou referem a inexorabilidade do 
reconhecimento de novos conteúdos, podendo-se falar, assim, em 
gerações de direitos humanos, cuja primeira estaria ligada aos direitos 
civis e políticos - as liberdades negativas -, uma segunda geração 
atrelada aos conteúdos das liberdades positivas, como os econômicos, 
sociais e culturais e uma terceira vinculando as questão que afligem os 
homens em conjuntos, como os relativos à paz, ao desenvolvimento, ao 
meio ambiente etc. Há, ainda, quem os identifique por intermédio do valor 
privilegiado em seus conteúdos. Assim, teríamos os direitos de liberdade, 
os de igualdade e os de solidariedade, acompanhando as diversas 
gerações como acima explicitadas. Por outro lado, não é suficiente o seu 
reconhecimento político-social, temos a necessidade de dar-lhes eficácia 
jurídica e efetividade prática. 

 

Esclarece o autor que dignidade, etimologicamente, significa justiça, ética, 

austeridade e cidadania, portanto, sua transgressão imanente deve ser vista como a 

vilipendiação do ser humano. Então, podemos concluir que os Direitos 

Fundamentais são condições que perpetuam a existência humana em sentido 

material e formal, explicitado pela dignidade humana como o valor da humanidade, 

que aflige a vida do homem independentemente do conceito político de cidadania. 

Ou seja, é inerente a qualquer ser humano. Assim, qualquer regime político será 

obtuso se maculá-lo, pois se trata de um princípio de carga universal. 

Esses Direitos Fundamentais, em sua larga evolução, consagram o 

direcionamento para a dignidade da pessoa humana como o ápice da existência do 

ser humano. Dentro do lastro histórico-evolutivo podemos marcar um liame 

desenvolvimentista, porquanto anterior ao nascimento dos Direitos Fundamentais, 

pois a sua evolução ocorre em quatro momentos: inicialmente, a afirmação da 

posição do homem como ser humano pelo Cristianismo; depois, o Iluminismo; a obra 

de Immanuel Kant; e por fim, a decorrência da hecatombe do pós-segunda guerra 

                                                           
122 MORAIS, José Luís Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação 
espaço-temporal dos direitos humanos. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p.84-85. 
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mundial.123 

Importante ressaltar que os Direitos Fundamentais são a consecução das 

condições mínimas de viver exigidas pelo homem, na condição de ser humano, no 

decorrer dos séculos. Poderíamos dizer que são direitos do homem e, nesse 

aspecto, o Cristianismo estabeleceu a concepção na Antiguidade, afirmando que 

todos os seres da espécie humana são filhos de Deus e compete-lhes a mesma 

dignidade, devendo prestar ajuda entre si.124  

Depois veio o Iluminismo, trazendo consigo que o homem, em detrimento 

do Estado, é o centro de todas as coisas, ou seja, o homem tem a liberdade de agir 

sem a interveniência do estatal. Aqui o homem passa a ser o centro de todas as 

coisas, sendo os primeiros traços de uma concepção humanista.  

Em seguida, a concepção Kantiana125, que deflagra que o homem é um 

fim em si mesmo, dotado de dignidade, devendo o Estado atentar para os fins do 

homem como vetor social, trazendo a primeira concepção da tutela da coletividade.  

Podemos verificar aqui a evolução do conceito do homem pelo lastro da 

dignidade humana. Após o término da Segunda Guerra Mundial, diante do massacre 

nazista, a positivação dos Direitos Fundamentais pelos Estados Constitucionais 

consagra a dignidade da pessoa humana como valor, como princípio fundamental, 

conquanto embutida na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948.126 

É perceptível que a evolução dos Direitos Fundamentais traz consigo a 

noção de homem como ser humano e como cidadão, porquanto uma noção 

sistêmica, pois os Direitos Fundamentais se imiscuem no anseio secular em busca 

de um padrão mínimo, objetivando salvaguardar homem-cidadão-ser humano. No 

sentido discorrido, abonando a asserção, Daniel Wunder Hachem afirma127: 

Assim, os direitos fundamentais, por constituírem a principal garantia com 

                                                           
123 MELO, Adriana Zawada. A dignidade da pessoa humana como fundamento da eficácia horizontal 
dos direitos fundamentais. In: GOZZO, Débora. (Coord.). Informação e direitos fundamentais: a 
eficácia horizontal das normas constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. p.16-17. 
124 MELO, p. 16. 
125 Para Immanuel Kant, o Estado deve ser contido, apenas destinando-se a manter a ordem jurídica, 
ou seja, a finalidade do direito é a de regra negativa, limitando a vontade dos indivíduos. Seu 
posicionamento expressa o indivíduo como um sujeito com direitos universais anteriores à ordenação 
estatal. Motivos estes que ensejam que o homem tem dignidade de pensar por sua vontade racional, 
independente do Estado. (RANIERI, 2013, p.248-250) 
126 MELO, 2012, p. 17-19. 
127 HACHEM, 2012, p.41. 
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que contam o cidadão de um Estado de Direito de que o sistema jurídico-
político se orientará no sentido da promoção da dignidade da pessoa 
humana, desencadeiam uma eficácia dirigente sobre todos os órgãos do 
Poder Público, fazendo espargir uma ordem dirigida à sociedade e ao 
Estado como um todo, incumbindo-lhes a obrigação constante de realizá-
los em sua máxima potencialidade. 

 

Perquirimos que a evolução histórica dos Direitos Fundamentais excogita 

o prelúdio do primeiro conceito de dignidade pelo Cristianismo, passando por 

constante evolução até o fim da Segunda Guerra Mundial, culminando com a 

adoção imprescindível de direitos aclamados como fundamentais do ponto de vista 

político-jurídico para o guarnecimento do próprio homem.  

A evolução consecutiva, tendo a Revolução Francesa como o primeiro 

lastro a reconhecer os Direitos Fundamentais, estabeleceu um parâmetro de 

conceito jurídico pelo Estado frente àquela Declaração propalada à época. Para 

definir esse aspecto de evolução histórica, percebemos que a dignidade humana e 

os direitos fundamentais são inexoráveis e sistêmicos. Nessa seara, para concluir a 

historicidade dos Direitos Fundamentais, Giovana Meire Polarini128 estabelece uma 

linha de racionalidade a respeito da indisponibilidade dos direitos: 

Os direitos fundamentais são oriundos da própria natureza do homem 
como ser humano e se encontram normatizados e positivados nos textos 
constitucionais modernos, razão pela qual inadmissível sua supressão 
e/ou desrespeito.  

 

A consequência evolutiva dos Direitos Fundamentais estabeleceu 

parâmetros para o Estado Constitucional, sendo preclaros os seus efeitos, não 

somente atinentes do norte da positivação. Sua confluência transcende a 

positivação, sendo um conjunto de valores que devem ser protegidos, pois 

salvaguardam o homem como ser humano.  

O aspecto histórico perpassado denota esta exegese, fazendo transcorrer 

o Estado como o tutor social, transcendendo a positivação para abarcar toda e 

qualquer situação adversa que subjugue o homem, independente de ser norma 

positivada. Tal ensejo traz como prefacial a oponibilidade dos direitos magnânimos a 

todos que estejam sobre o lastro estatal.  

                                                           
128 POLARINI, Giovana Meire. A eficácia vertical e horizontal das normas de direitos fundamentais. In: 
GOZZO, Débora. (Coord.). Informação e direitos fundamentais: a eficácia horizontal das normas 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. p.39. 
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Expendemos que a evolução contígua do ser humano fez nascer direitos 

em decorrência do périplo da humanização e da racionalização das condutas. Tal 

perspectiva se deu de forma que a acepção do conceito de Direitos Fundamentais 

sobre o lastro histórico denota que a preocupação com a vida do ser humano tornou-

se arraigada, evidente e cogente no Estado Contemporâneo pela positivação, que 

permeou caminhos para a deflagração de um arcabouço conceitual. Porém o 

conceito universal transcende a positivação, transformando-se em evolutiva, que se 

apoia no dever do Estado Contemporâneo como o garantidor e protetor de qualquer 

ato ou postura que viole ou ameace a conduta moral, social e política da vida do ser 

humano. 

 

3.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS: RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 

Com a consequente evolução histórica dos direitos fundamentais, 

percebemos que o Estado passa a ser o propalador desses direitos, bem como o 

fornecedor de garantias para o seu exercício. O caminho percorrido pela 

incorporação do Estado, frente à necessidade de estabelecer condições para 

arregimentar a Paz Social e o Bem-estar, foi concomitante à alteração da percepção 

dos regimes políticos, começando com a queda do Estado Absolutista, passando a 

“plebe” a exigir direitos mínimos; em seguida, a Revolução Industrial, como outro 

referente que, de igual modo, fez clamar pelos trabalhadores, na consequente 

instalação de condições de salubridade de labor.  

Verificamos que a percepção de Estado Social torna-se volumosa, pois os 

movimentos sociais afloravam, começando a deturpar governos, quebrando o então 

significativo poder incrédulo da monarquia e da nobreza em pleno século XIX.  

Conquanto, neste exórdio de imposições, o Estado começa a estabelecer 

condicionantes para amainar e saciar a população voraz por condições mínimas 

para viver, uma vez que ele ainda não possui legitimação popular para exigir direitos 

pelo povo. É mero afresco tendente a ser um espectro, para amainar, acalmar 

possíveis revoltas, inibindo a desordem social.  

Podemos dizer que surgem, então, os primeiros movimentos visando à 

exigência de um Estado com direitos mínimos, marcando o aparecimento do 

parlamentarismo monárquico, principalmente no Continente Europeu. 
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Após o período revolucionário francês, os movimentos populares se 

difundiram e enraizaram-se em vários Estados, precipuamente na Europa, frente à 

exigência pela massa popular de direitos. Massa popular esta assoberbada pela 

ignorância, sendo considerada como uma força motriz, a qual surge enclausurada 

por um novo modelo de movimento político, configurando uma vertigem 

arrebatadora que enceta de assombros a nobreza. 

Porquanto, existem vários pontos que inflamaram os movimentos, desde 

a Revolução Francesa até a Revolução Industrial, com o advento precípuo que 

marca a percepção do Estado como o responsável por tutelar os direitos, sendo este 

o seu maior marco, o qual ensejou a consolidação dos Direitos Fundamentais e a 

sua evolução, após o final da Segunda Guerra Mundial. 

A partir dessa baliza histórica, temos a internacionalização dos Direitos 

Fundamentais. Estes passam a ser reconhecidos em Constituições pelos Estados, 

ganhando status dimensional de irrenunciável, transpassando para uma condição 

internacional e supranacional, acima de ideologias, agora tratados como condição 

imprescindível à sobrevivência da humanidade. 

Ana Claudia Silva Scalquette129 comenta sobre esta universalização dos 

Direitos Fundamentais, vinculados a uma obrigação estatal sine qua non:  

A universalidade e a internacionalização dos direitos fundamentais 
guardam estreita ligação. Com o reconhecimento internacional, os direitos 
fundamentais conseguiram atingir um caráter universal e, através da 
proteção dos mecanismos internacionais, garantir maior respeito por parte 
dos Estados objetivando coibir a prática de arbitrariedades. 

 

Com a evolução da significância do homem como um ser essencial e 

digno de condições mínimas para viver, temos o aparecimento de uma nova 

intepretação do Estado, como o responsável dentro do aspecto jurídico formal e 

material, que impõe obrigações para amainar esta condição mínima. Assim, a 

concretização do Estado, em todos os seus níveis, incluindo liberdades negativas e 

liberdades positivas, conjuntamente com o aperfeiçoamento dos parâmetros 

legislativos para a consecução de novos direitos, mostra-o preocupado em 

consignar valores e meios para o exercício das prerrogativas de cidadania.  

 
                                                           
129 SCALQUETTE, 2004, p. 55. 
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Temos, como exemplo, a Constituição do México, promulgada em 5 de 

fevereiro de 1917, sendo considerada a primeira Carta Constitucional do século XX 

a garantir direitos sociais.130  

Em seguida, podemos discorrer sobre o movimento russo, que culminou 

com a queda do regime czarista, explicitado pela Revolução Russa de 1917, e que 

teve sua Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado promulgada em 

03 de janeiro de 1918. Podemos verificar que incólume não foi o regime comunista, 

entretanto fez proposições sociais, as quais foram incluídas pelo novo regime 

abarcado por aquele Estado. Entre os principais, presenciamos a abolição da 

propriedade privada, o estabelecimento de um tratamento diferenciado dos titulares 

de direito de acordo com a classe social pertencente e a proclamação a todos na 

obrigação ao trabalho.131 

Embora fosse um Estado comunista, naquele momento possuiu valores 

que foram incorporados ao cotidiano e que inexistiam na monarquia. Esse novo 

conceito estabeleceu condições que visavam, dentro de sua política de estado e 

governo, à interpretação do seu ponto de vista de justiça social, objetivando o 

estabelecimento de uma vertente que expressava a igualdade naquele modelo 

político. 

O século XX possui, precipuamente na Europa, o cerne político da 

positivação dos Direitos Fundamentais, pois, ao término da Primeira Guerra Mundial 

em 1918, temos a edificação de uma constituição que pode ser considerada a de 

maior vulto histórico e político naquele ínterim, denominada Constituição de Weimar, 

na Alemanha. 

Assevera que o Estado Alemão começa a perquirir com minúcias os 

cidadãos, garantindo direitos na proliferação da segurança do indivíduo. Ela também 

proporcionou ordem social, liberdade religiosa e formação escolar, transpassando 

uma dimensão social e econômica que, embora salutar naquele momento, foi tênue 

em desenvolvê-la, justamente em função da humilhante asserção coercitiva do 

Tratado de Versalhes. 

 

                                                           
130 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012.  p. 20. 
131 DIMOULIS, p. 20. 
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Embora o Estado seja o tutor dessa vanguarda de direitos, é impossível 

discorrer a sua efetividade quando expelido de condições de fomentar esta plêiade 

de miseráveis do pós-guerra. Submetida a isso, a instabilidade social e política 

permeou o desencanto do Estado Alemão Weimariano, desaguando no apogeu 

nazista, o qual, de forma democrática, inacreditavelmente pelo voto, galgou ao 

poder. 

Desse modo, ao término da Segunda Guerra Mundial exsurge a 

preocupação estatal, tornando-se premente e ativa no novo modelo de Estado do 

pós-guerra, agora marcado com a inclusão de cartas políticas que trazem 

intrinsecamente Direitos Fundamentais, visando ao guarnecimento da população 

abarcada pelo regime do Estado Democrático de Direito. 

A internacionalização dos Direitos Fundamentais, precipuamente pelas 

cartas constitucionais, afinca-se na defesa e proteção do homem. O agente tutor 

desse epílogo passa a ser o Estado, como afirmamos anteriormente. 

 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins132 discorrem sobre os efeitos da 

importância da internacionalização dos Direitos Fundamentais pela relação do 

Estado e cidadão: 

As principais dimensões da internacionalização podem ser resumidas da 
seguinte forma: (a) riquíssima produção normativa internacional em prol 
dos direitos humanos (declarações, convenções, pactos, tratados, etc.); 
(b) crescente interesse das organizações internacionais pelos direitos 
humanos e criação de organizações cuja principal finalidade é promovê-
los e tutelá-los; (c) criação de mecanismos internacionais de fiscalização 
de possíveis violações e de responsabilização de Estados ou indivíduos 
que cometem tais violações (organização e procedimento); (d) intensa 
produção doutrinária em âmbito internacional, incluindo debates de cunho 
político e filosófico, assim como análises estritamente jurídicas de 
dogmática geral e especial.    

 

No Brasil, a confluência dos Direitos Fundamentais, embora mencionada 

na Constituição de 1891, expressou-se nas Constituições de 1934, 1937, 1946 e 

1967/1969, desaguando em sua corrente evolutiva para a Constituição de 1988, que 

estabeleceu um capítulo específico, denominado “Direitos e Garantias 

Fundamentais”, considerado o marco estatal de proteção aos cidadãos. Esse 

avanço expeliu indiferenças, abrangendo o indivíduo, o difuso e o coletivo. 

                                                           
132 DIMOULIS, p.27. 
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O Estado, ao defender e garantir os Direitos Fundamentais, estabeleceu, 

primeiramente, os direitos de forma positivada, garantindo, de igual modo, a 

posterior evolução, com o surgimento de novos direitos, que também deveriam ser 

protegidos. Em seguida, versando sobre a congruência do efetivo exercício desses 

direitos, disponibilizou as garantias, que se guarnecem como os instrumentos 

necessários para o exercício desses mesmos direitos. Ou seja, definiu condições 

postuladas juridicamente de lastro formal e material. 

Daniel Wunder Hachem133 dispõe sobre o lastro tutelar do Estado, já que 

os Direitos Fundamentais se alastram para todos os seus órgãos, como mentalidade 

de incorporação e de planejamento ideológico e como uma exata política de Estado: 

A perspectiva objetiva dos direito fundamentais exsurge da constatação 
de que, além de impor determinadas prestações positivas e negativas aos 
poderes estatais e a sociedade, eles consagram os principais valores em 
uma comunidade política, irradiando seus efeitos para todas as direções 
do sistema jurídico e deixando de constituir meros limites ao agir estatal 
para transformar em verdadeiro norte da atuação do Legislativo, 
Executivo e Judiciário. 

 

A efetividade da proteção estatal faz com que os Direitos Fundamentais 

sejam protegidos de modo a garantir a sua plena efetividade. O Estado deve 

perseguir os meios que transmitam aos seus cidadãos instrumentos jurídicos para o 

exercício pleno dos direitos, perfazendo a garantia plena e efetiva para justificar a 

salvaguarda da prestação, que traz consigo a vertente da dignidade humana. 

Daniel Wunder Hachem134 discorre sobre a capacidade estatal de tutelar 

estes Direitos Fundamentais, sendo, portanto, o Estado o responsável por 

estabelecer o seu direcionamento para o pleno exercício por parte do cidadão: 

A função da defesa dos direitos fundamentais liga-se à perspectiva 
adotada pelos já mencionados direito de liberdade, ou de primeira 
geração ou dimensão. Diz respeito à proibição de interferência indevida 
na esfera particular do seu titular, seja em decorrência de ações do Poder 
Público, seja de sujeitos privados. Pelo fato de vincular-se a uma das 
primeiras funções reconhecidas aos direitos fundamentais, são múltiplos 
os mecanismos colocados à disposição dos seus titulares pelo 
ordenamento jurídico para proteger a função de defesa desses direitos. 
Pode-se citar como exemplo o habeas corpus e o mandado de 
segurança, ambos assegurados na forma de garantias fundamentais pelo 

                                                           
133 HACHEM, 2012, p.42. 
134 HACHEM, p.44-45. 
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art. 5º da Constituição Federal. 
 

A responsabilidade do Estado é latente, prosperando como vetor social, 

instigando políticas em busca do que se define como Paz Social. O Estado, como 

Sociedade politicamente organizada, define normas de conduta e, dentre elas, 

estabelece aquelas, conforme demonstrado na evolução histórico-jurídica na 

vertente do ápice dos Direitos Fundamentais, que foram estampadas nas 

Constituições de vários Estados. 

Giovana Meire Polarini135 estabelece a dimensão de alcance dos Direitos 

Fundamentais e a obrigação do Estado de tutelá-los: 

Os direitos fundamentais são, portanto, oponíveis a todos que estejam 
sob a égide da Constituição da República, sendo dever do Estado e dos 
demais órgãos que o compõem observá-los ao criar normas e fazê-los 
respeitar, assim como protegê-los dos possíveis abusivos que possam 
sofrer quando implementados nas relações entre particulares. De outro 
lado, os cidadãos, no exercício dos atos da vida civil, não podem ignorá-
los, devendo permear todas as relações jurídicas que se estabelecem no 
seio da sociedade. 

 

Daniel Wunder Hachem136 tece juízo de valor sobre a obrigatoriedade do 

Estado como vetor e tutor de Direitos e Garantias Fundamentais ao afirmar que: 

A faceta prestacional dos direitos fundamentais revela-se nas posições 
jurídicas que impõe ao Estado a persecução de determinados objetivos, 
exigindo-se a criação dos pressupostos fáticos e jurídicos necessários 
para o exercício dos direitos. O aspecto prestacional pode se apresentar 
de varias formas, conforme a natureza da prestação exigida pela norma 
fundamental. 

 

A modernidade trouxe um conhecimento subliminar, denotando que a 

existência do homem pela sua conduta moral e social se perfaz pela necessidade de 

um código moral que se externa pelos Direitos Fundamentais, os quais foram 

erigidos diante do assoberbamento da obtusidade humana pelas perplexas atitudes 

de massacres, injustiças sociais e políticas. Tal situação é decorrente da progressão 

deste mesmo Estado.  

O Estado de ontem é o Estado de hoje, porém a convivência evolutivo-

jurídica arraigada em princípios rompeu a discrepância de valores, impedindo a 

                                                           
135 POLARINI, 2012, p.40. 
136 HACHEM, 2012, p.45. 
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perpetuação do Estado atroz e injusto, como política de atuação estatal, para se 

tornar um Estado tutor, como vetor de justiça. 

 

3.3 INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 

Esclarecemos que os Direitos Fundamentais não possuem caráter 

absoluto, mas sim relativo, desde que permitida a inserção do ponto de vista material 

por uma lei fundamental, possibilitando a suspensão ou restrição em momentos 

críticos atravessados pelo Estado. 

As restrições, discorridas no capítulo I, são destinadas à preservação do 

Estado e necessárias para se alcançar o Bem Comum137, porém são limitadas. 

Embora existam restrições, elas possuem limites, não ficando alvedrio do Executivo, 

que, geralmente, é o poder que administra o Estado. Para tanto, existem Direitos 

Fundamentais intocáveis, que são aqueles não submetidos a restrições, mesmo em 

períodos de extrema crise, conhecidos como hard core of human rights, ou seja, 

núcleo duro de direitos, os quais em nenhuma hipótese poderão sofrer limitações, 

pois inerentes e essenciais aos seres humanos. Desse modo, sua restrição ensejaria 

violações que vão de encontro ao mínimo indispensável ao homem.138 

Embora pelo sistema de crises pátrio haja a restrição temporária de 

direitos fundamentais, todas as medidas adotadas durante a decretação dos 

institutos de legalidade extraordinária são constitucionais, pois eivadas do próprio 

texto constitucional. 

Portanto, a interpretação da norma caminha para verificar se tais  

restrições impostas pela decretação do Estado de Defesa e Estado de Sítio feririam 

aquelas garantias intrínsecas contidas no artigo 5º da Constituição Federal. Nesse 

passo, os institutos constitucionais de combate a crises cerceiam e restringem 

                                                           
137 Dalmo de Abreu Dallari estabelece o conceito operacional de Bem Comum como "o conjunto de 
condições, incluindo a ordem jurídica e a garantia de possibilidades que consistam e favoreçam o 
desenvolvimento integral da personalidade humana". E reitera que a Sociedade tem como finalidade 
o Bem comum, afirmando que "[...] ela busca a criação de condições que permitam a cada homem e 
a cada grupo social a consecução de seus respectivos fins particulares. Quando uma sociedade está 
organizada de tal modo que só promove o bem de uma parte de seus integrantes, é sinal de que ela 
esta mal organizada e afastada dos objetivos que justificam sua existência." (DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2013). 
138 SCALQUETTE,  2004, p. 154. 
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aqueles direitos e garantias já enumerados no capítulo anterior. Tais cerceamentos 

e restrições foram erigidos pelo próprio Poder Constituinte Originário139, tornando-

se, em determinados momentos de crises e anormalidades, restrições essenciais à 

preservação e bom funcionamento do Estado. Esses processos são 

constitucionais, uma vez que originados e contidos dentro da Carta Constitucional. 

Expelindo, então, temporariamente, os efeitos das garantias consideradas pelos 

cidadãos como absolutas e plenas, quando sabemos que são relativas. 

Joana de Moraes Souza Machado Carvalho140 explicita que as leis 

restritivas de direito devem estar inseridas dentro da Constituição, afirmando que os 

direitos e garantias fundamentais não são absolutos, podendo ser restringidos, 

desde que salvaguardados por força constitucional: 

Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, por isso 
surge a necessidade de normas restritivas, que são regras que limitam o 
exercício de direito fundamental. Vale destacar que os direitos individuais 
somente podem ser limitados por expressa disposição constitucional. São 
chamadas restrições imediatas, ou mediante lei ordinária promulgada com  
fundamento na Constituição Federal; são as denominadas restrições 
mediatas.  

 

Interpretar a Constituição é aplicar o princípio de maior valor a situação 

jurídico-constitucional enfrentada. É um pressuposto para a primazia do Estado 

Constitucional, o qual objetiva garantir a seus cidadãos todas as liberdades 

ameaçadas em determinado período. Para tanto, as restrições, alavancadas pelo 

Estado de Defesa e Estado de Sítio, estão arraigadas pelo lastro constitucional, 

pressupondo tais medidas restritivas no baluarte que visa à preservação dos direitos 

e garantias ameaçados. 

Luiz Roberto Barroso afirma141, nesse sentido, que a necessária 

intepretação dos princípios constitucionais visa garantir a superioridade do Estado 

Constitucional, o qual assegurará, porquanto, aos seus cidadãos, o gozo das 

liberdades ora restritas: 

                                                           
139 Gilmar Ferreira Mendes conceitua Poder Constituinte Originário como “a força política consciente 
de si que resolve disciplinar os fundamentos do modo de convivência na comunidade política.” 
(MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
p.197). 
140 CARVALHO, Joana de Moraes Souza Machado. Colisão de Direitos Fundamentais no Supremo 
Tribunal Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2009.  p.96. 
141 BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. 
p. 182. 
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Toda interpretação constitucional se assenta no pressuposto da 
superioridade jurídica da Constituição sobre os demais atos normativos 
no âmbito do Estado. Por força da supremacia constitucional, nenhum ato 
jurídico, nenhuma manifestação de vontade pode subsistir validamente se 
for incompatível com a Lei Fundamental.    

 

A Constituição Federal é o instrumento jurídico ápice do Estado 

Democrático de Direito. Ao surgimento de rupturas em decorrência de crises, os 

institutos de legalidade extraordinária se constituem dos remédios jurídicos 

constitucionais que salvaguardarão, em determinados períodos, a normalidade 

institucional, com a supressão das anomalias erigidas, sejam políticas, sejam 

institucionais e em decorrência de fenômenos naturais.  

Institutos de legalidade extraordinária objetivam a preservação da coesão 

estrutural do Estado ao buscar, pela unidade do Sistema Constitucional, que lhe dá 

força, o impedimento do rompimento do Princípio do Estado Democrático de Direito. 

Este, caso não defendido, poderá ruir, gerando o flagelamento da proteção de todos 

os demais direitos e garantias, sejam explícitos, sejam implícitos.  

Nesse aspecto, Luiz Roberto Barroso142 discorre sobre a importância de 

encontrar uma intepretação das dicotomias, pois aos olhos de um cidadão leigo o 

cerceamento de seus direitos e suas garantias é visto como inconstitucional. Porém, 

tais restrições, como já reforçamos, decorrem da eficácia da própria Constituição 

Federal. 

As medidas restritivas a Direitos e Garantias Fundamentais são 

constitucionais, pois inclusas no texto constitucional, sendo um procedimento de 

exceção, erigido como um meio de controle da existência e preservação do próprio 

Estado Democrático de Direito.  

Nesse sentido, o jurista  Marcelo Leonardo Tavares143 afirma: 

O padrão de constituição de emergência é o de adoção mais comum 
pelos Estados e é definido pela existência de previsão de normas de 
enfrentamento de crises no interior da Constituição. Assim, existe, ao lado 
do complexo normativo constitucional a ser aplicado em tempos de 

                                                           
142 “Afinal, a Constituição não é um conjunto de normas justapostas, mas um sistema normativo 
fundado em determinadas ideias que configuram um núcleo irredutível condicionante da inteligência 
de qualquer de suas partes. O princípio da unidade é uma especificação da interpretação 
sistemática, e impõe ao intérprete o dever de harmonizar as tensões e contradições entre normas.” 
(BARROSO, 1996, p.182). 
143 TAVARES, 2008, p.112. 
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normalidade, dispositivos específicos de medidas de exceção.  
 

Podemos verificar que na ocorrência de um choque entre princípios 

constitucionais, que se coadunam no mesmo espaço, deverá ser analisado o caso 

concreto, aplicando-se, então, o princípio de maior valor. Esse enfrentamento de 

valores sobre os princípios constitucionais é importante, pois a sua interpretação se 

configura como elemento perceptível para dispor sobre o sopesamento da situação 

jurídico-constitucional enfrentada. 

O Estado Democrático de Direito é aquele que regula seus atos e funções 

sob a tutela de uma Constituição, garantindo aos seus cidadãos a participação nas 

atividades estatais, salvaguardando seus direitos individuais. Direitos estes 

suprimidos temporariamente pela decretação do Estado de Emergência. 

Assim, a necessidade de interpretar a norma vislumbra-se imprescindível, 

uma vez que o Estado de Emergência não suprimiu aqueles direitos e garantias, 

pois, como discorrido, as restrições derivam justamente do próprio texto 

constitucional.  

Eros Roberto Grau144 delineia a necessidade da interpretação da norma 

para evitar as arbitrariedades: 

Toda interpretação correta tem de proteger-se contra a arbitrariedade das 
ocorrências e contra a limitação dos hábitos imperceptíveis do pensar e 
orientar-se seu mirar à coisa mesma (que para o filólogo são textos com 
sentido que, por sua vez, tratam de coisas).  

 

Ocorre que a emergência imiscuída no Estado de Defesa e Estado de 

Sítio não são arbitrárias, menos ainda inconstitucionais, pois o que está sendo 

cerceada é a deflagração da ilegalidade, localizada em determinada região ou local. 

Para tanto, as supressões temporárias são meios indispensáveis  para a debelação 

da anormalidade erigida.  

Ao interpretar a norma constitucional, vislumbramos justamente a 

percepção do Estado Democrático de Direito, que é a guarida de todos os cidadãos, 

já que a mácula temporária dos direitos e das garantias objetiva, conforme 

explanado, à supressão das anormalidades que afligiu o Estado. 

                                                           
144 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p. 113. 
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Por consequência, a necessidade de interpretar a utilização dos institutos 

de legalidade extraordinária, em detrimento de Direitos e Garantias Fundamentais,  

faz com verifiquemos um embate entre princípios constitucionais, os quais, embora 

trafeguem no mesmo espaço, no que se refere a valores, são distintos. Portanto, a 

supressão temporária de Direitos e Garantias Fundamentais se constitui de um bem 

de maior valor, ou seja, pela Sociedade em relação ao indivíduo, pois visa à 

segurança institucional do Estado, respaldado na Constituição.  

Nesse sopesamento de valores, arcabouçado em Princípios 

Constitucionais atinentes aos Direitos e Garantias Fundamentais, a sobrevivência 

política do Estado pela decretação dos institutos de legalidade extraordinária é o que 

deve ser privilegiado, pois a sua carga de valoração é superior ao direito do cidadão 

naquele momento. A existência do Estado Democrático de Direito é a garantia da 

preservação dos direitos individuais de uma Sociedade. O peso da segurança e a 

garantia de sobrevivência do Estado pelos institutos extraordinários encontram-se 

amparadas e esculpidas dentro da própria Constituição Federal. 

É visível que o Estado de Emergência pelos institutos extraordinários é 

legítimo, pois regrado constitucionalmente, erigido com arcabouço em princípios 

constitucionais que visam à preservação do Estado e, dessa feita, como erigidos sob 

a tutela de princípios constitucionais, devem ser respeitados. Desse modo, as 

restrições impostas às garantias e aos direitos não podem ser consideradas como 

meras ilegalidades ou inconstitucionalidades. 

Eros Roberto Grau145 explicita a obrigatoriedade e a importância de se 

cumprir um princípio ao afirmar que: 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão 
do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível 
a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.  

 

A valoração de qualquer princípio a ser adotado no momento da 

decretação do Estado de Defesa e Estado de Sítio permeará o de maior valor que, 

aos nossos olhos, é o próprio Estado e a sua garantia de existência, aprumando o 
                                                           
145 GRAU, p. 158-159. 
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sistema de entrelaçamento de interação entre os Poderes. Isso, por consequência, 

garante o exercício pleno daquelas garantias estampadas no artigo 5º da 

Constituição Federal. Eros Grau146 reafirma, "[...] a interpretação do direito é (deve 

ser) dominada pela força dos princípios. Os princípios cumprem função interpretativa 

e conferem coerência ao sistema." 

A importância da valoração na apreciação do choque entre princípios 

constitucionais pressupõe a sua carga intrínseca. Moacyr Motta da Silva147 discorre 

sobre o conceito de valor, expressando sua significação, para que possamos 

interpretar um conflito entre princípios: 

Valor sobre a pessoa tem por objeto sua forma de pensar, agir, de 
relacionar-se em Sociedade. Valor tem por parâmetro o bem em relação 
ao mal, o justo, em relação ao injusto, a virtude em relação ao vício. 
Esses modelos são buscados, como síntese, nos costumes, nas práticas 
sociais, nos modos de convivência humana aceitos pela Sociedade. As 
ações individuas ou coletivas, de natureza social, podem atingir  o âmbito 
da moral, da ética, e até mesmo jurídico. 

 

Sociedade pressupõe valores que permeiam a Paz Social. Assim, Moacyr 

Motta da Silva148 estabelece o conceito para categoria “Sociedade” nos seguintes 

termos: 

Por “expressão da Sociedade” entende-se o modo de viver, de pensar, de 
agir livremente, do ser humano, considerado em sentido coletivo, em 
forma de vida organizada. As manifestações de bem-viver, do bem 
comum, inspiradas na paz, na justiça, geradas nos interesses comuns do 
povo, que dimanam da vida humana em Sociedade, são reconhecidas 
como valores para o Direito. 
 
Os Direitos Fundamentais desde a sua positivação, são tratados como 

imaculados por alguns doutrinadores e juristas, inerentes de carga absoluta que não 

comungam restrições. Porém essa asserção é irreal, uma vez que a sua plena 

efetividade pode ser restringida em momentos autorizados pelas Cartas 

Constitucionais dos Estados.  

Essa limitação influi de modo restritivo, sendo este tema em questão 

                                                           
146 GRAU, p. 207. 
147 SILVA, Moacyr Motta da. A idéia de Valor como fundamento do Direito. In: CADEMARTORI, 
Daniela Mesquita Leutchuk; GARCIA, Marcos Leite. (Org.). Reflexões sobre Política e Direito – 
Homenagem aos Professores Osvaldo Ferreira de Melo e Cesar Luiz Pasold. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2008. p. 346. 
148 SILVA, p. 324. 
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cauteloso, possuindo em seguimentos sociais, principalmente naqueles em que 

vigoram correntes ideológicas conservadoras, a verdadeira voracidade externada 

por uma compreensão distorcida, de que a possível inibição ao exercício pleno dos 

Direitos Fundamentais é uma heresia e algo inconcebível. 

Felipe de Paula149 discorre que a ONU, quando estabeleceu a sua 

Declaração, apresentou, de forma clara, que os Direitos Fundamentais possuem 

limitações: 

De início, conte aqui a repisada defesa da inexistência de direitos 
fundamentais ilimitado. A própria Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU, de 1948, em seu artigo 29.2, já apontava para esse 
sentido, e a afirmação peremptória deve-se, por exemplo, e dentre 
inúmeras abordagens possíveis, à historicidade e à conflituosidade 
inerente ao sistema de direitos positivos evolutivamente constituído. 

 

Podemos enxergar que a crença de Direitos Fundamentais ilimitados traz, 

do ponto de vista acadêmico, uma consecução de problemas, ao passo que o direito 

admite lacunas que podem ser completadas por entendimentos advindos desses 

vácuos jurídicos. Isso, sem contarmos com a existência vindoura de novos direitos 

em face da modernidade humana de adaptação e vivência de novos lastros 

jurídicos. 

Para tanto, a vertente de Direitos Fundamentais ilimitados trata-se de um 

devaneio, visto que ocorreria o engessamento do próprio Estado. Se todas as 

normas possuem exceções, como verificamos em regras ou princípios quando da 

decorrência de choques de interpretação, a consecução perpétua de direitos 

ilimitados não conseguiria, em certos momentos de crise do Estado, manter o anseio 

de preservação do próprio Estado como o tutor e mantenedor dos Direitos 

Fundamentais. 

A questão denota que a limitação dos Direitos Fundamentais deve ser 

expressamente prevista. A quaestio da reserva legal traz consigo o melhor ponto de 

externar a possibilidade e a impossibilidade de restrições em momentos nos quais o 

Estado é afligido por crises externas e internas, sob pena de ruir todo o sistema 

alicerçado sobre uma Carta Constitucional. 

                                                           
149 PAULA, Felipe de. A (de) limitação dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 34. 
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Felipe de Paula150 comenta que as restrições possuem um cunho 

procedimental que permeia a garantia strictu sensu de atuação. Menciona, também, 

quais as suas condicionantes, lastreadas devidamente pelas Cartas Constitucionais: 

"De maneira bastante simplista, trata-se de saber (i) se existem e (ii) quais são os 

limites  (enquanto requisitos) que se apresentam a uma eventual restrição de direitos 

fundamentais”.151 

Desse formalismo atinente à restrição dos Direitos Fundamentais 

nasceram correntes jurídicas as quais possuem dicotomias antagônicas, que se 

exteriorizam pelas teorias subjetiva e objetiva e, de outro norte, as teorias absoluta e 

relativa. 

Para tanto, a teoria objetiva traz consigo a configuração dúplice dos 

Direitos Fundamentais, ou seja, pela sua dimensão objetiva, caracterizada sob o 

aspecto dado ao coletivo, que representa a salvaguarda mínima para a preservação 

da vida social, é uma garantia institucional. Já a teoria subjetiva, que se resguarda 

na proteção do indivíduo, da sua titularidade, mantém-se intangível no exercício 

pleno do indivíduo e seus direitos.152 Percebemos, então, uma vertente estrutural de 

Direitos Fundamentais, que, digamos, alicerça-se pela positivação destes. 

A segunda percepção (teoria absoluta) vai de encontro à posição 

doutrinária discorrida que, de tal feita, prega a abstração de um conteúdo mínimo 

intangível, sendo, tanto pelo legislador como pelo judiciário, inatacável em 

circunstâncias.153 Essa teoria prega que o núcleo essencial dos Direitos 

Fundamentais como unidade substancial autônoma estaria a salvo de qualquer 

intervenção estatal, portanto, insuscetível de limitações, independentemente de 

qualquer situação concreta que possa ocorrer.154  

Pela teoria relativa, o núcleo essencial não significaria intangibilidade, 

admitindo-se exceções restritivas, em casos concretos, mediante a utilização de um 

processo de proporcionalidade, ou seja, ponderação.155 Então, para cada caso 

específico, com vistas ao objeto a ser perseguido pela norma de caráter restritivo, 

                                                           
150 PAULA, p. 40. 
151 PAULA, p. 40. 
152 PAULA, p. 42. 
153 PAULA, p. 42. 
154 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocência Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso 
de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.316-317. 
155 PAULA, 2010, p. 42. 
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seria realizado o processo de ponderação entre meios e fins.156 

Como já discorrermos anteriormente, a questão da evolução dos Direitos 

Fundamentais não prescinde de encontrarem-se positivados para a sua proteção, 

pois o aparecimento de novos Direitos Fundamentais se imiscui na evolução 

humana, podendo, portanto, ser protegidos independentemente de positivação. 

Embora a relação direitos humanos e direitos fundamentais passe pelo 

laço de definições jurídicas, percebemos que possuem a mesma origem, derivados 

da lei natural, não prescindindo de lei positiva para serem considerados direitos 

humanos.157 

Lenio Luiz Streck e José Luís Bolzan de Morais158, nesse aspecto, 

trabalham a questão da evolução de novos direitos que passam a ser incorporados, 

necessitando de garantias formais para sua proteção e efetivação: 

[...] os Direitos Humanos são universais e, cada vez mais se projetam no 
sentido de seu alargamento objetivo e subjetivo, mantendo seu caráter de 
temporalidade. São históricos, não definitivos, exigindo a todo o instante 
não apenas o reconhecimento de situação nova, como também a 
moldagem de novos instrumentos de resguardo e efetivação. 

 

Portanto, a restrição a Direitos Fundamentais, se observarmos, também 

atingirá os Direito Humanos, porém a sua limitação, nos casos de suspensão 

temporária pelos institutos de legalidade extraordinária, mostra-se necessária para 

evitar anomalias que podem ferir toda a população de um Estado. Já foi 

demonstrado pelo posicionamento da própria Organização das Nações Unidas que 

os Direitos Humanos não são absolutos. 

Inácio Cappelari159 estabelece um conceito operacional para Direitos 

Humanos, utilizando a evolução da positivação pelos Direito Fundamentais: 

[...] podemos conceituar os direitos humanos positivados na lei interna do 
país, como direito fundamentais. Assim, temos direitos humanos, aqueles 
que possuem relação com as teorias ligadas ao direito natural, muito 
embora haja uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, que 
abrange e expõe diretamente a existência destes, como o direito à vida e 
à liberdade, isto tudo, sem que haja necessidade de norma escrita, vez 
que norteados pelo princípio do respeito à dignidade do homem, fator 

                                                           
156 PAULA, p. 317. 
157 CAPPELARI, Inácio. Direito natural e direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2012. p.35. 
158 MORAIS; STRECK, 2012, p. 146. 
159 CAPPELARI, 2012, p.35. 



111 
 

fundamental que o acompanha e o diferencia dos demais seres,  
 

A restrição aos Direitos Fundamentais se perfaz de discussões que não 

podem ser consideradas como ofensivas a esses direitos. Para tanto, podemos 

discorrer, como exemplo, sobre o exercício do direito de reunião. Imaginemos 

reuniões em prédios ameaçados e em mau estado de conservação, que coloquem 

em risco a incolumidade dos indivíduos. Poderíamos vislumbrar um choque de 

princípios, ocorrendo a restrição do exercício do direito de reunir-se em benefício do 

direito à vida pela segurança dos cidadãos. Tal sopesamento traz consigo, pela 

teoria de Robert Alexy160, de forma defensiva, a expressão de que no choque entre 

princípios deve asseverar o de maior valor no caso concreto. Aqui é nítida a 

restrição: o direito fundamental de maior carga valorativa é a vida, em contraposição 

ao direito de reunião. 

A teoria da restrição dos Direitos Fundamentais passa por um crivo de 

interpretação, uma vez que o valor de maior vulto para a Sociedade é o que deve 

ser encarado e protegido, não podendo, nesse caso, o indivíduo invocar tais Direitos 

Fundamentais para praticar atos ilícitos ou esquivar-se de obrigações. 

As restrições aos Direitos Fundamentais passam por um crivo 

classificatório, para verificarmos os seus tipos, diante de suas limitações, que se dão 

somente por expressa disposição constitucional (restrição imediata) ou mediante lei 

ordinária devidamente promulgada nos termos da própria Constituição (restrição 

mediata).161 

Assim, para compreendermos que os direitos são limitados pelo próprio 

legislador constitucional e relacionando-os com o objeto de estudo referente ao 

Estado de Emergência, Gilmar Ferreira Mendes162 explana a necessidade imperiosa 

de os limites estarem expressos na Constituição sob pena de ruir todo o sistema 

constitucional: 

Algumas restrições dimanadas diretamente do texto constitucional advêm 
do regime excepcional de estado de necessidade (estado de defesa e 

                                                           
160 Robert Alexy (2008, p. 165) afirma sobre o sopesamento de valores: “[...] um sopesamento é 
racional quando o enunciado de preferência, ao qual ele conduz, pode ser fundamento de forma 
racional. Com isso, o problema da racionalidade do sopesamento leva-nos à questão da possibilidade 
de fundamentação racional de enunciados que estabeleçam preferências condicionadas entre valores 
ou princípios colidentes”.  
161 BRANCO; COELHO; MENDES, 2008, p. 302. 
162 BRANCO; COELHO; MENDES, p. 303. 
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estado de sítio). Assim, Constituição prevê que, na vigência do estado de 
defesa, poderão ser estabelecidas restrições especiais aos direitos de 
reunião, de sigilo de correspondência e de comunicação telegráfica e 
telefônica (art.136, § 1º, I, a-c). Mais ampla ainda são as restrições 
previstas durante o estado de sítio, que envolvem a liberdade de 
locomoção, o sigilo das comunicações, a liberdade de comunicação em 
geral (prestação de informação, imprensa, radiofusão e televisão), o 
direito de reunião, a inviolabilidade do domicílio e o direito de propriedade 
(CF, art. 139). Consideram-se restrições legais aquelas limitações que o 
legislador impõe a determinados direitos individuais respaldados em 
expressa autorização constitucional. Os diversos sistemas constitucionais 
preveem diferentes modalidades de limitação ou restrição dos direitos 
individuais, levando em conta a experiência histórica e tendo em vista 
considerações de índole sociológica ou cultural. 

 

Para compreendermos as restrições e o seu alcance frente à 

Constituição, é necessário observar os limites de eficácia das normas constitucionais 

diante das restrições colacionadas pelo Poder Constituinte Originário e, em seguida, 

pelo legislador. Para tanto, no escólio de Virgílio Afonso da Silva163 pelos 

ensinamentos de José Afonso da Silva, faremos uma comparação entre norma de 

eficácia plena, contida e limitada, e as categorias reserva legal simples, reserva legal 

qualificada e Direitos Fundamentais sem a reserva legal. 

 

3.3.1 Reserva Legal Simples 

 

Inicialmente, a Reserva Legal Simples seria aquela restrição autorizada 

na Constituição que admite a intervenção do legislador na atuação de inserir 

limitações ou regulá-las. Assim, observando nossa Constituição, ela permite que 

alguns Direitos Fundamentais sejam regulados quando contiverem a expressão nos 

termos da lei164 de forma ampla e sem condicionantes. 

O âmbito de atuação do legislador é limitado à constitucionalidade e, 

nesse aspecto, também devemos verificar que a regulamentação deverá ser 

pautada pelo controle da proporcionalidade, pelo sistema legislativo 

infraconstitucional, que não poderá ferir a plenitude dos Direito Fundamentais sob 

pena de sofrer vício de constitucionalidade. 

                                                           
163 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. 
ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p.249. 
164 BRANCO; COELHO; MENDES, 2008, p. 306. 
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3.3.2 Reserva Legal Qualificada 

 

Com relação à Reserva Legal ou Restrição Legal Qualificada, a 

Constituição Federal não se limita a estabelecer ou exigir restrições no âmbito de 

proteção de determinado direito, mas, de igual modo, dispõe de condições especiais 

para alcançar os fins delineados ou os meios a serem utilizados.165 Tratam-se de 

Normas de Eficácia Contida, pois não estão condicionadas à margem discricionária 

do legislador. Há um limite imposto e as condicionantes para alcançar este fim, ou 

seja, perfaz-se da autorização da restrição com o estabelecimento de sua ação 

devidamente expressado na Constituição. 

Virgílio Afonso da Silva166 trata a reserva legal qualificada como Normas 

de Eficácia Contida, ao afirmar: 

Como é a própria constituição que, nesses casos, autoriza alguma 
regulamentação ou alguma restrição por meio de lei ordinária, o legislador 
teria uma margem de atuação discricionária - aqui entendida como 
"independente de fundamentação" - razoavelmente grande. 

 

3.3.3 Direitos Fundamentais sem expressa previsão de reserva legal 

 

Nos casos de Direitos Fundamentais sem a reserva legal, a Constituição 

expressamente não autoriza a intervenção legislativa. O limite aqui é a própria 

Constituição. Nessa situação, o legislador não poderá ultrapassar as balizas 

definidas no próprio âmbito de proteção, ou seja, da Constituição. Portanto, são  

normas de eficácia plena, consideradas não-restringíveis e não-regulamentáveis.167 

Luiz Roberto Barroso168 dispõe de um conceito operacional de normas de 

eficácia plena, afirmando que "[...] são as que receberam do constituinte 

normatividade suficiente à sua incidência imediata e independem de providência 

normativa ulterior para sua aplicação”. 

                                                           
165 BRANCO; COELHO; MENDES, p. 309. 
166 SILVA, 2011, p. 248. 
167 SILVA, p. 247. 
168 BARROSO, 1996, p. 214. 
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3.4 Interpretação constitucional e compreensão das restrições  

 

A interpretação constitucional das restrições é evolutiva, garantindo que 

casos específicos e abstratos sejam analisados em função da garantia da Paz Social 

e pelo Estado Democrático de Direito sob pena de ser findo o próprio Estado. A 

proteção de um Direito Fundamental perfaz de colisões entre os Direitos 

Fundamentais explícitos e os de forma implícita. Assim, a delimitação de valores e a 

frequência de atuação destes restringem-se no aspecto não propriamente de uma 

violação, mas limites de atuação. 

Virgílio Afonso da Silva169, comentando a Teoria de Jonh Rawls sobre a 

prioridade das liberdades básicas, assevera:  

A redução do número de liberdades fundamentais é, expressamente, uma 
forma de evitar a necessidade de sopesamento, pois, segundo Rawls, ao 
se ampliar tal lista de liberdades, correr-se-ia o risco de “enfraquecer a 
proteção das mais essenciais dentre elas”, pela necessidade de ter que 
aceitar, dentro do sistema das liberdades, os problemas decorrentes de 
um sopesamento desorientado, que se pretende evitar por meio da noção 
de prioridade.  

 

Este problema discorrido faz com que, ao apontarmos os Direitos 

Fundamentais como liberdades fundamentais, estejamos criando um campo amplo 

daquele abarcado no Estado de Direito, como a liberdade de pensamento, de 

consciência, liberdade política, de associação e as liberdades decorrentes da 

integridade das pessoas.170  A proliferação indistinta e sem critérios do que sejam 

realmente Direitos Fundamentais traz consigo algo complexo de compreensão, 

cabendo portanto, ao Estado, como vetor social, político, jurídico e legislativo, de 

estabelecer seus limites, vertendo para sopesamentos quando da ocorrência de 

colisão entre Direitos Fundamentais. 

Virgílio Afonso da Silva171 utiliza como parâmetro para exemplificar este 

fato a liberdade de expressão, discorrendo que sua violação pelo Estado, ao 

restringi-la em um discurso, com a supressão de frases ou tópicos, constitui-se em 

uma restrição à liberdade, portanto, seria inconstitucional. Porém a liberdade pela 
                                                           
169 SILVA, 2011, p. 92. 
170 SILVA, p. 92 
171 SILVA, p. 92. 
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liberdade de discursar, difamando ou injuriando algum indivíduo, possui, nesse caso, 

sopesamento que entoa no caminho para a questão de limites dos meios utilizados 

para o exercício dessa liberdade172, portanto, admissíveis de restrição. 

O Estado de Direito possui os limites que lhe importam para se perpetuar 

como o melhor modelo de gerir a Sociedade, sendo, assim, necessárias as 

restrições mencionadas, desde que arguidas com nexo. Ao passo, como reiterado 

da inexistência de valores e princípios absolutos. 

Nina Beatriz Stocco Ranieri173 comenta: 

O Direito, nesse contexto, apresenta uma característica particular: não é 
rígido. É maleável, plástico, porque os seus valores e princípios não são 
absolutos, mas atuam em permanente interação com o imperativo do 
pluralismo democrático (conteúdo material), com lealdade às regras do 
jogo (aspecto procedimentais), adaptando-se às necessidade de 
coexistência e compromissos das sociedades complexas. 

 

Podemos inferir que existem dicotomias de interpretação sobre o alcance 

das restrições, de forma que possam inviabilizar o pleno exercício dos Direitos 

Fundamentais. No entanto, algumas correntes doutrinárias defendem que o Estado 

Constitucional pode restringir Direitos Fundamentais, justificando que as exceções 

devem encontrar-se explicitadas na própria Carta Constitucional, pois a efetividade 

do Estado Democrático de Direito depende, em tempos de crise, de restrições 

temporárias sob pena das anormalidades suplantarem o interesse de toda a 

Sociedade.  

Expendemos que a interpretação dos institutos de legalidade 

extraordinária, no sopesamento de valores, possui carga intrínseca que objetiva a 

proteção de todo o ordenamento constitucional vigente, garantindo a equidade entre 

cidadão-Sociedade-Estado. Nesses termos, diante do escólio demonstrado, é 

constitucional todo e qualquer ato deflagrado como medida restritiva de direitos, 

quando inserido por meio de Lei Fundamental pelo Poder Constituinte Originário.   

                                                           
172 SILVA, p. 92 
173 RANIERI, 2013, p.301-302. 
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4 SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E OS LIMITES DE INTERVENÇÃO 

ESTATAL 

 

4.1 A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – PNPDECA  

 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, assentada pela Lei 

Federal n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, é uma legislação infraconstitucional, que 

descreve todas as situações relacionadas à calamidade pública em nosso país. Sua 

diretriz converge para a questão de política de prevenção, com objetivo de integrar 

todos os Entes Federados na sua implementação, descrevendo as bases para a 

estrutura de Defesa Civil.   

Inicialmente, para a compreensão dos institutos ordinários em que se 

apoia a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, aplicando o princípio da 

precaução, é necessário que saibamos que se compõem de dois tipos: a Situação 

de Emergência e o Estado de Calamidade Pública. Assim, a esses institutos 

chamaremos de ordinários em relação aos institutos de legalidade extraordinária, 

que são o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, para relacionarmos o seu alcance 

de atuação quando comparados para estabelecer seus limites e a competência 

frente ao Ente Federado em termos de atuação de Defesa Civil.  

A União é a quem possui competência para legislar em matéria de Defesa 

Civil, definindo o marco da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Para tanto,  

devemos observar a Constituição Federal, que expressa esta competência definida 

nos artigos 21 e 22. Vejamos:  

Art. 21. Compete à União: 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente as secas e as inundações; 
[...] 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa 
civil e mobilização nacional. 
 
Assim, a competência em matéria de Defesa Civil, relativa ao princípio da 

precaução, estabelece o alcance de medidas nitidamente preventivas, definindo a 

integração, auxílio material, auxílio financeiro, política urbana na área de 
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planejamento e meio ambiente, a serem seguidas e implementadas por todos os 

Entes Federados, uma vez que o seu campo de atuação limita-se a medidas 

preventivas de alcance limitado, fora da abrangência dos institutos de legalidade 

extraordinária.  

Aqui a concepção de risco é restrita e limitada à atuação do Ente 

Federado local, devendo dar-se de forma mínima, sem que exista a intervenção 

restritiva sobre qualquer Direito e Garantia Fundamental, portanto, matéria que esta 

fora dos limites dos institutos ordinários. 

A Lei Federal n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, foi o marco jurídico que definiu 

diretrizes, estabelecendo procedimentos e metodologia de ações preventivas, de 

mitigação, preparação, resposta e recuperação. Todas voltadas à proteção e a 

consecução de políticas locais de Defesa Civil, obrigando, ainda, à criação de 

estruturas de Defesa Civil em todos os Entes Federados; os quais atuam em suas 

bases territoriais.  

Anteriormente à consecução da Lei de Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, inexistiam parâmetros que condicionassem de forma cogente a criação 

de órgãos de Defesa Civil nos Estados e Municípios. Aqueles que os possuíam 

tratavam-nos de forma inexpressiva, sendo irrelevantes na estrutura administrativa 

estatal dos Entes Federados. Com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 

tornou-se obrigatória a criação de órgãos de Defesa Civil, tendo a União, pelo 

Ministério da Integração Nacional, a responsabilidade de administrar e fiscalizar a 

implantação do controle político de prevenção a desastres. 

Atualmente, no Ministério da Integração Nacional temos a Secretaria 

Nacional de Defesa Civil174, que é o órgão responsável pelo acompanhamento, 

instrução e fiscalização dos processos para o reconhecimento, pelo Ministro de 

Estado da Integração Nacional, das Situações de Emergência e de Estado de 

Calamidade Pública. 

Como órgão especializado em questões de Defesa Civil, a Secretaria 

responde pela formulação e condução da Política Nacional de Defesa Civil. Tem 

                                                           
174 BRASIL, Ministério da Integração Social. Disponível em: 
<http://www.mi.gov.br/web/guest/sedec/competencias>. Acesso em: 28, de jun. de 2013. 
 



118 
 

como objetivo exercer as atribuições inerentes de órgão central do Sistema Nacional 

de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, participando ativamente da formulação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional. 

A partir da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil houve a 

obrigação, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, de promover e exigir dos Entes 

Federados o planejamento para a atuação da Defesa Civil, mediante a criação e 

implementação de planos diretores, preventivos, de contingência, de operação e 

plurianuais. Esse órgão especializado estabelece as estratégias e diretrizes para 

orientar as ações de prevenção e redução de desastres, em especial, planejando e 

promovendo a defesa permanente contra as secas e as inundações, em âmbito 

nacional, mediante a capacitação e o treinamento de recursos humanos.  

Ele tem como atribuições, coordenar e promover, em articulação com os 

estados, os municípios e o Distrito Federal, a implementação de ações conjuntas 

dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC. 

Como órgão especializado, promove, em articulação com os Entes 

Federados, a organização e a implementação de Coordenadorias Municipais de 

Defesa Civil - COMDEC e de Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDEC. Tem 

ativa participação em órgãos colegiados da estrutura do governo federal, 

relacionados a matérias relativas à criação e à execução de medidas preventivas 

ligadas à proteção da população em caso de desastres, inclusive, acidente nuclear. 

Também atua na operacionalização do Centro Nacional de Gerenciamento de 

Riscos e Desastres - CENAD, promovendo a consolidação e a interligação das 

informações de riscos e desastres, especialmente as de monitorização, alerta e 

alarme; e de ações emergenciais no âmbito do SINPDEC. 

Portanto, é o órgão mais preparado e especializado de nosso país, 

mantendo de prontidão o Grupo de Apoio a Desastres, formado por equipe técnica 

multidisciplinar, mobilizável a qualquer tempo, para atuar em situações críticas, por 

solicitação expressa de Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

Podemos observar, pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que  

Estados e Municípios devem prestar informações à Secretaria Nacional de Defesa 

Civil e, a partir das diretrizes, obrigatoriamente, estes Entes Federados devem criar 

seus órgãos administrativos, os quais serão os responsáveis pelas atividades de 
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Defesa Civil. De igual forma, deverão constituir um Conselho de Defesa Civil que 

possuirá a finalidade de atuar em seu território como o órgão deliberativo e 

consultivo da política municipal ou estadual de defesa civil, objetivando a aprovação 

de planos e programas referentes a períodos de normalidade e anormalidade. 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC volta-se 

somente para precaução e prevenção. Trabalha a questão da eminência de uma 

catástrofe ou emergência, em que a estrutura de Defesa Civil, como órgão 

administrativo estatal, seja capaz de absorver e gerir os riscos ocasionados, ligados 

a catástrofes naturais. 

Para demonstrar que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

estabelece a cooperação entre os Entes Federados na atuação em desastres, com 

base no princípio da precaução, observamos os artigos 1º e 2º da mencionada Lei: 

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, 
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de 
desastres e dá outras providências.  

 
Parágrafo único.  As definições técnicas para aplicação desta Lei serão 
estabelecidas em ato do Poder Executivo federal.  
 
Art. 2o  É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de 
desastre. 

 

Observamos que, nos termos do princípio da precaução, a atribuição da 

Defesa Civil traz a União como o Ente que define os regramentos adstritos a essa 

mesma Defesa Civil. Estabelece, também, o seu alcance, por meio de legislação 

infraconstitucional, pois a sua abrangência é limitada, vertendo somente para a 

questão da prevenção, com o delineamento de medidas mitigadoras as quais 

deverão ser implementadas na competência territorial específica de cada Ente 

Federado.  

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil trouxe consigo a 

preocupação da União com o objetivo de estipular e controlar o Ente Federado 

atingido e condicioná-lo ao atendimento dos requisitos de lei para a disponibilização 

de recursos, buscando proporcionar meios para o seu retorno à normalidade. Para 

compreendermos o alcance desses institutos, devemos observar quatro critérios de 
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Níveis de desastres. Eles trazem consigo quais os tipos de medidas deverão ser 

adotados pelo Ente Federado quando da ocorrência de um desastre. 

Para compressão destas fases preventivas, devemos verificar os efeitos 

de um desastre, considerando a proporcionalidade ou extensão de danos que influiu, 

para estabelecermos qual o instituto ordinário deve ser decretado pelo órgão de 

Defesa Civil. Temos, então, a Situação de Emergência e o Estado de Calamidade 

Pública como institutos ordinários, podendo, em decorrência da complexidade do 

evento, ser insuficientes, ineficazes, inserindo-se em possível situação gravíssima. 

Isso, por sua vez, comportaria na utilização dos institutos de legalidade 

extraordinária, ou seja, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio.  

O Estado de Defesa encontra-se descrito na Constituição Federal com 

todos os seus trâmites, sendo a sua utilização para locais restritos, atingidos por 

calamidades de grandes proporções na natureza, demonstrando que a noção de 

proporcionalidade é importante para relacionar qual o instituto jurídico a ser utilizado 

para o enfrentamento. Assim, os efeitos de um evento podem impedir, em função da 

sua magnitude, a adoção das medidas mitigadoras e preventivas dos institutos 

ordinários da Situação de Emergência e do Estado de Calamidade Pública.  

Nessa ocorrência, os institutos ordinários são incapazes, por um sistema 

de Defesa Civil local, de administrar, gerenciar e controlar a vultosa anormalidade, 

dando ênfase, agora sim, a utilização dos institutos de legalidade extraordinária. 

 

4.1.1 Da Situação de Emergência 

 

Para a compreensão do instituto ordinário da Situação de Emergência175, 

temos que interpretá-lo pela teoria da precaução: existe uma situação anormal e 

esta anormalidade atinge a estrutura social de uma cidade em determinada 

localidade ou localidades, provocada por desastres que podem ser em decorrência 

de efeitos adversos, desde chuvas à secas, com a configuração de danos 

superáveis pela comunidade, devidamente reconhecida nos trâmites da legislação 

pelo poder público.  

                                                           
175 Definição encontrada no art. 2º, III, do Decreto n.º 7.257, de 4 de agosto de 2010, referente à 
Defesa Civil. 
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Percebemos que na situação de Emergência sempre haverá a 

capacidade gestora do órgão de Defesa Civil do Ente Federado atingido. A 

mobilização a ser realizada não enseja empecilho que culmine com a incapacidade 

de gestão política, os danos são superáveis, não ensejando gravidade, sendo 

absorvidos do ponto de vista material, financeiro e emocional.   

Aqui foram avaliados os danos do desastre e os seus efeitos, bem como 

as condições necessárias para o retorno da normalidade. O órgão de Defesa Civil 

local interpretou, pelas condicionantes do destrate e da comunidade atingida, que se 

tratou de situação abarcada pelo instituto mencionado.  

Para ocorrer o reconhecimento da Situação de Emergência, o Ente 

Federado local atingido também deverá possuir a homologação posterior do órgão 

de Defesa Civil estadual, sem o qual inexiste a homologação da Situação de 

Emergência. Há, portanto, um controle de admissibilidade pelo órgão estadual de 

Defesa Civil. 

Portanto, a decretação de Situação de Emergência é o primeiro nível para 

se compreender a proporcionalidade dos efeitos de um desastre, que é devidamente 

reconhecido pelos órgãos de Defesa Civil. 

 

4.1.2 Do Estado de Calamidade Pública 

 

O Estado de Calamidade Pública176 trata-se, também, do reconhecimento 

de uma situação anormal provocada por um desastre. Difere, por sua vez, da 

Situação de Emergência, pois seus efeitos são maiores, comprometendo com sérios 

danos a segurança e a vida das pessoas de uma comunidade ou de vários locais 

determinados. 

Aqui a situação é agravada, trazendo efeitos maiores do que aqueles 

encontrados na Situação de Emergência, porém ainda há o controle e 

gerenciamento do órgão de Defesa Civil local, com vistas a garantir o retorno à 

normalidade. Contudo, os efeitos desses desastres macularam estruturas 

essenciais, com danos parciais às redes de água, de eletricidade, com o isolamento 

                                                           
176 Definição encontrada no art. 2º IV, do Decreto n.º 7.257, de 4 de agosto de 2010, referente à 
Defesa Civil. 
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de áreas específicas, com a incidência de pessoas feridas e flageladas que, 

sozinhas, não possuem a capacidade de superar a anormalidade, ensejando apoio 

hospitalar, financeiro, alimentar e de abrigamento.  

O procedimento de avaliação dos efeitos do desastre são os mesmos 

utilizados na Situação de Emergência. O que diferencia um instituto do outro é a 

proporcionalidade dos efeitos do desastre. 

A característica comum entre os dois institutos ordinários é o controle da 

crise pelo órgão de Defesa Civil do Ente local. A sua função, como verificamos, está 

adstrita às atividades de prevenção e mitigação dos efeitos do desastre. Nesses 

institutos não há restrições a Direitos e Garantias Fundamentais, pois são institutos 

ordinários, definitivamente limitados em seu alcance jurídico, inseridos no campo da 

legislação infraconstitucional. 

 

4.2 QUADRO INTERPRETATIVO DE DISTINÇÃO INSTITUTOS ORDINÁRIOS E 

INSTITUTOS DE LEGALIDADE EXTRAORDINÁRIA 

 

O quadro interpretativo177 a seguir demonstrará de forma evolutiva que a 

aplicação do princípio da precaução pelas medidas mitigadoras e preventivas, pelos 

institutos ordinários, não enseja a restrição a Direitos e Garantias Fundamentais. 

Assim ,somente na ocorrência do descontrole e em situação de agravo, 

que incidam na incapacidade do órgão de Defesa Civil do Ente Federado de gerir as 

consequências advindas do desastre, não conseguindo suportar os danos, e diante 

da vultuosidade do evento ocorrido, que ensejará a utilização dos institutos de 

legalidade extraordinária: Estado de Defesa e Estado de Sítio. Temos, nesse 

momento, mediante proclamado na Constituição Federal, a possibilidade de serem 

utilizadas as medidas restritivas aos Direitos e Garantias Fundamentais. 

O Quadro 1 descreve todas as situações relacionadas ao Nível de 

desastres e a sua evolução para uma situação mais grave. Continuamente, analisa a 

proporcionalidade do evento, levando a interpretar as condicionantes, que são os 

                                                           
177 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
Disponível:http://www.defesacivil.mg.gov.br/conteudo/arquivos/cce/criterios_decretacao.pdf. Acesso 
em: 15 jun. 2013. 
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efeitos danosos ocasionados pelo evento, e a sua caracterização na localidade 

atingida. Vejamos: 

 
Quadro 1: Desastres Nível I 

 
Condicionantes Caracterização Critérios Agravantes Situação 

Agravada 
 

Facilmente suportável 
e  superável. 

 
Danos pouco 
importantes. 

 
Prejuízos pouco 

vultosos. 

 
Não 

caracteriza 
Situação 
Anormal. 

 
Não há fatores 

agravantes. 

 
 

NÃO 

 
No Nível I, as condicionantes são os reflexos que as intempéries 

cotidianas ocasionam em diversas localidades de nosso país, tratando, este nível, 

daquelas situações enfrentadas nos grandes centros. Podemos exemplificar com a 

ocorrência de alagamentos oriundos de chuvas mais intensas.  

Sua caracterização não demonstra a utilização de meios excepcionais, 

como o acionamento do órgão de Defesa Civil local para realizar o seu controle, 

sendo atividade relacionada aos órgãos de manutenção de um Município. Inexiste, 

nesse caso, critérios e condicionantes que possam agravar a situação. Tal Nível, 

tecnicamente, é tratado como uma situação normal. 

Quadro 2: Desastres Nível II 
 

Condicionantes Caracterização Critérios Agravantes Situação 
Agravada 

Suportável e 
Superável. 

 
Danos de alguma 

Importância. 
 

Prejuízos 
significativos. 

 
Situação 
Anormal 

Desastre secundário. 
 

Despreparo da Defesa 
Civil local. 

 
Grau de vulnerabilidade. 

 
Padrão evolutivo. 

 
 

Situação de 
Emergência 
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No Nível II, as condicionantes pelos efeitos do desastre ocasionaram 

danos suportáveis e superáveis pela comunidade atingida pelo evento. O órgão de 

Defesa Civil local já analisou a proporcionalidade do evento e identificou que há uma 

situação anormal, porém não detectou a necessidade de utilização dos institutos 

ordinários. 

Os critérios agravantes que, por consequência, transpusessem a Situação 

Anormal para uma possível Situação de Emergência, só estariam caracterizados se 

ocorresse a evolução do evento primário, respectivamente com o aumento da 

proporcionalidade dos danos e das intempéries, ensejando a decretação da 

Situação de Emergência.  

Na Situação Anormal temos a ocorrência de eventos naturais mais 

volumosos, que ocasionaram danos superáveis, suportáveis e prejuízos relativos, 

porém não se caracteriza, em função da natureza dos danos, a utilização dos 

institutos ordinários. 

Quadro 3: Desastres Nível III 
 

Condicionantes Caracterização Critérios Agravantes Situação 
Agravada 

 
Suportável e 

superável, se a 
comunidade 

estiver preparada. 
 

Danos 
importantes. 

 
Prejuízos vultosos. 

 
 

Situação de 
Emergência 

  
Desastre secundário. 

 
Despreparo da Defesa 

Civil local. 
 

Grau de vulnerabilidade. 
 

Padrão evolutivo. 

 
 

Estado de 
Calamidade 

Pública. 

 

No Nível III, o evento ocorrido ocasionou graves danos e prejuízos de 

grande proporção. Geralmente, a comunidade atingida não se encontra preparada, 

não suportando os efeitos do evento. Nessa situação, o órgão de Defesa Civil 

analisou a proporcionalidade dos danos e as suas consequências, chegando à 

conclusão de que há a necessidade da decretação do instituto ordinário da Situação 

de Emergência.  
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Com a decretação pelos termos da Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, o Ente Federado atingido ensejará dos benefícios de auxílio, visando 

ao retorno à normalidade o mais breve possível, tendo a permissão de utilizar-se de 

benefícios específicos contidos em lei para este tipo de evento. A destruição 

ocorrida atingiu estruturas importantes e, nesse caso, o controle dos efeitos da crise 

ou anormalidade será realizado pelo órgão de Defesa Civil local, que consegue gerir 

e administrar os efeitos adversos ocasionados pela catástrofe. 

Nessas situação, caso ocorra o agravamento da Situação de Emergência 

com o surgimento do aumento das intempéries naturais, culminando com danos de 

grande envergadura, teríamos a possibilidade de utilização do instituto ordinário do 

Estado de Calamidade Pública.   

Quadro 4: Desastres Nível IV 
 

Condicionantes Caracterização Critérios Agravantes Situação 
Agravada 

 
Não suportável e 

não superável sem 
ajuda externa. 

 
Danos muito 
Importantes. 

 
Prejuízos muito 

vultosos e 
consideráveis. 

 
 
 
 

Estado de 
Calamidade 

Pública. 

 
Casos excepcionais 

previstos na Constituição 
Federal. 

 
 Decreto do Presidente 

da República, ouvidos os 
Conselhos da República 

e 
de Defesa Nacional. 

 
ESTADO DE 

DEFESA 
(Art. 136, 

Constituição 
Federal). 

 
ESTADO DE 

SÍTIO 
(Art. 137, 

Constituição 
Federal); 

autorizado 
pelo 

Congresso 
Nacional. 

 

No Nível IV, a ocorrência dos danos não é suportável, com prejuízos 

vultosos que afetam sensivelmente a população atingida. Nesse caso, o órgão de 

Defesa Civil local, analisando a proporcionalidade do evento e seus danos, observou 

que há a incapacidade da população em reagir, sofrendo todos os tipos de efeito, 

como desabrigamento, fome, doenças, ou seja, inerte de condições mínimas para o 
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enfrentamento da catástrofe, ensejando a decretação do Estado de Calamidade 

Pública. Em todas essas situações existe o controle da Defesa Civil local. 

A ausência de controle, como o isolamento, a consecução de danos 

insuportáveis, a comoção da população, a inexistência de capacidade do Ente 

Federado de administrar os efeitos do evento, em decorrência de catástrofe, outorga 

a utilização dos institutos de legalidade extraordinária, Estado de Defesa e Estado 

de Sítio.  

Para chegar a este tipo de gravidade, os efeitos da catástrofe macularam 

a estrutura do Ente Federado, que se encontra incapaz de gerir e administrar a crise, 

ocorrendo grande comoção e distúrbios em função da ausência de controle estatal. 

Nesse momento, frente à gravidade extrema da crise, diante de sua identificação e 

características, torna-se necessária a decretação do Estado de Defesa pela União, 

viabilizando uma possível restrição a Direitos e Garantias Fundamentais. 

A decretação de Situação de Emergência e do Estado de Calamidade 

Pública, pelo princípio da precaução, não é, e não deve ser feita com o objetivo 

único de recorrer à estrutura da União, com a finalidade de alcançar recursos e 

burlar procedimentos legais em face da excepcionalidade do evento enfrentado. 

A decretação dos institutos ordinários significa a garantia plena da 

ocorrência de uma situação anormal em uma área específica, geralmente do Ente 

Municipal, que verificou a necessidade de declarar a Situação de Emergência ou do 

Estado de Calamidade Pública pelo órgão competente responsável pela gestão da 

Defesa Civil. 

Para a caracterização da Situação de Emergência ou do Estado de 

Calamidade Pública, faz-se necessário analisar os fatores preponderantes e os 

fatores agravantes, conforme demonstrado no Quadro 4. 

A caracterização de acordo com níveis demonstrados é necessária para 

adequar a modalidade do instituto jurídico a ser utilizado, que poderá ser aquele  

denominado de ordinário ou aquele de legalidade extraordinária. Sempre levando 

em consideração a proporcionalidade dos efeitos do evento sobre a comunidade, 

sobre os bens públicos e a capacidade do Ente Federal em gerir e administrar os 

efeitos da catástrofe. 
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Para tanto, deverão ser analisadas a intensidade dos danos (humanos, 

materiais e ambientais) e a ponderação dos prejuízos (sociais e econômicos). Para 

tal análise não servem os critérios absolutos, baseados na visão subjetiva da 

pessoa. Deverão ser avaliados os critérios relativos, que levam em conta o impacto 

sob a ótica da coletividade, ou seja, é mais importante do que o impacto pessoal, 

além de ser mais preciso.178 

 

4.3 LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL  

 

Quando observamos os critérios que distinguem os institutos ordinários 

relativos à Defesa Civil, vem-nos a interrogação sobre a possibilidade de permissão 

para a restrição a Direitos e Garantias Fundamentais. Nessas circunstâncias, diante 

do calor de uma situação anormal, pode ocorrer a erupção de atos administrativos 

que ultrapassem os limites estipulados pela legislação infraconstitucional, 

avançando de modo beligerante sobre Direitos e Garantais Fundamentais. 

Podemos definir a intervenção na área de proteção de um Direito 

Fundamental como sendo a ação ou omissão do Estado. A primeira é aquela em 

que o Estado impossibilita, em parte ou totalmente, um comportamento 

correspondente a um Direito Fundamental. A segunda, a que liga o exercício do 

Direito Fundamental a uma consequência jurídica negativa, mediante uma proibição 

sancionada.179 

Muito questionam quais os limites da intervenção, ressaltando que intervir 

não significa constranger, pois o ato jurídico do Estado trata de controle que objetiva 

o Bem Comum. 

Para tanto, precisamos observar o conceito operacional de intervenção 

que, atualmente, alcança toda e qualquer ação e omissão estatal. Nesses termos, 

define Leonardo Martins180: 

                                                           
178 MINAS GERAIS (Estado). Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais. Disponível 
em:  
<http://www.defesacivil.mg.gov.br/conteudo/arquivos/cce/criterios_decretacao.pdf>. Acesso em: 15, 
de jun. de 2013. 
179 MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma 
complexa relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012. p.132. 
180 Ibid., p.133. 



128 
 

Assim, a intervenção não se dá apenas mediante aquelas ações que 
correspondam a um ato jurídico, mas também por ações e omissões que 
atinjam a liberdade garantida de alguma forma, como por exemplo, da 
forma indireta, quando a liberdade atingida é a de terceiros e não a 
daqueles às quais se dirige a intervenção imediata  e intencionada pelo 
Estado. Basta, além destes afrouxamentos conceituais, que a ação ou 
omissão do Estado impeça de modo tão somente parcial a prática de um 
comportamento correspondente à área de proteção de um direito 
fundamental para a configuração de uma intervenção, que, para não 
significar uma violação de direitos fundamentais, necessita como se verá, 
de uma justificação constitucional.  

 
  Expendemos que é necessário distinguir intervenções que são 

permitidas daquelas que não são permitidas, ou seja, aquelas intervenções 

justificadas daquelas não justificadas constitucionalmente. 

Assim, pelo escólio de Leonardo Martins, a intervenção justificada 

constitucionalmente se dá em três situações:  

a) Quando o comportamento não se situa na área de proteção do 

respectivo direito. 

Podemos utilizar, como exemplo, a reunião de pessoas armadas. Nesse 

caso, não está presente uma intervenção em sentido técnico-jurídico ou jurídico-

dogmático, pois a ação do Estado não recai sobre um comportamento individual ou 

coletivo, abrangido pela área de proteção de um direito fundamental. A ação do 

Estado não chega a configurar uma intervenção na área de proteção, não 

encontrando nenhum óbice normativo181, sendo desde o início permitida. 

b) Quando uma norma infraconstitucional restringir o Direito Fundamental 

de forma a priori permitida pela Constituição.  

Temos, como exemplo, a figura do advogado, o bacharel para exercer a 

atividade de advogado deve submeter-se ao exame de ordem por força de norma 

infraconstitucional, constituindo-se, nesse caso, a intervenção em um caso concreto, 

devidamente justificado do ponto de vista constitucional.182 

c) Quando dois Direitos Fundamentais ou um Direito Fundamental do 

indivíduo e um princípio de interesse geral entrarem em conflito. 

                                                           
181 MARTINS, p.134. 
182 MARTINS, p.134. 
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Como exemplo, temos a questão referente à proibição pela polícia de 

uma reunião para possibilitar o exercício de liberdade de locomoção de uma 

coletividade. Nessa situação, o campo de limitação pode ser constitucionalmente 

justificado pela existência de um conflito entre normas. Partirá do pressuposto de 

que ao Estado, por força da Constituição, foi dada a permissão de limitar o exercício 

de um Direito Fundamental por atividade legiferante.  

Nas limitações enumeradas nos itens b e c, todas devem ser pontuais e 

deverão ser justificadas constitucionalmente de forma expressa ou autorizada pela 

Constituição.183  

Assim, as intervenções permitidas demonstram sempre uma autorização  

da Constituição, ou seja, todas devidamente justificadas por ela. No entanto, no caso 

de intervenções proibitivas, quando deflagradas pelo Estado sem qualquer 

parâmetro, estas intervenções serão consideradas inconstitucionais por expressa 

violação de um Direito Fundamental.  

Nos casos relativos à Defesa Civil, os institutos ordinários (Situação de 

Emergência e Estado de Calamidade Pública) possuem, sim, limites que, em 

momento algum, poderão ultrapassar os limites constitucionais, pois sua limitação 

trafega no parâmetro da legislação infraconstitucional. 

Em seu exame relativo à justificação da intervenção, esta se constitui em 

duas etapas: a formal, na qual há o reconhecimento da incidência de um limite 

constitucional, concretizado pelo legislador infraconstitucional; e a segunda, material, 

na qual o efeito limitador é justamente o limite estabelecido pela própria 

Constituição, vinculando o legislador aos Direitos Fundamentais.184  

Podemos inferir que os limites da intervenção devem possuir parâmetros. 

Somente pelo Poder Constituinte derivam as possibilidades de estabelecer tais 

limites. Ao demonstrar a vertente relativa à Situação de Emergência e Estado de 

Calamidade Pública, percebemos que ambos os institutos possuem um limite 

infraconstitucional que não poderá ser ultrapassado. 

Os agentes públicos, no exercício de funções de Defesa Civil, não 

possuem poderes extraordinários, limitando-se aos princípios constitucionais 

                                                           
183 MARTINS, p.135. 
184 MARTINS, p.136. 



130 
 

apregoados na Constituição Federal. Assim, não foi dado a qualquer agente estatal 

agir com poderes os quais os institutos ordinários não possuem e não outorgam 

permissão. 

O Tenente Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Clodomir Ramos 

Marcondes, afirma que inexistem agentes públicos atuando em emergências 

definidas pelos institutos ordinários com poderes extraordinários. Ao passo que a 

prática de atos administrativos que venham a impor restrições fora dos padrões 

definidos em suas atribuições, no exercício de suas funções será passível de 

penalização nos termos da lei: 

Os Agentes de Defesa Civil, representantes da Administração Pública, 
devem obedecer à lei e agir dentro dos limites que a mesma estipular. 
Agir segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato 
e as exigências do interesse público é estar usando normalmente do 
poder. Quando estes limites não são obedecidos, temos o abuso de 
poder. 
 
O abuso do poder ocorre quando, embora competente para praticar o ato, 
o Agente de Defesa Civil ultrapassa os limites de suas atribuições ou se 
desvia das finalidades administrativas. A característica do abuso do poder 
é que por ser uma ilegalidade, invalida o ato que o contém. O direito 
quando exercido de forma imoral, revestido de truculência desnecessária 
ou dissimulado, implica abuso do poder. Esta regra pretende desmotivar o 
detentor de poderes para a prática de ilegalidades.185  

 

Os limites de atuação dos agentes estatais no desempenho de atividades 

de Defesa Civil se encontram definidos pelo Ministério da Integração Nacional, 

demonstrando que a responsabilidade por atos administrativos, em decorrência de 

abuso de poder, enseja em responsabilidade do Estado, como também a 

responsabilização civil, administrativa e penal do agente estatal. Reiterando que não 

há possibilidade de restrições a Direitos e Garantias Fundamentais, por atos 

lastreados pelos institutos ordinários, pois mantém-se no campo de atuação da 

legislação infraconstitucional. 

Expendemos que 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 

                                                           
185 MARCONDES, Clodomir Ramos. Defesa Civil: Orientação Legal – Ações nas Emergências. 
Disponível em:<http://www.defesacivil.se.gov.br> Acesso em: 28 jun. 2013. 
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Fundamental será considerada inconstitucional, pois macula a supremacia 

constitucional. 

 

4.4 A CATÁSTROFE NATURAL NO VALE DO ITAJAÍ E A PORTARIA N º 816, DE 

25 DE NOVEMBRO DE 2008 

 

No mês de novembro no ano de 2008 ocorreu uma das maiores 

catástrofes naturais que assolou uma região de nosso País e, de acordo com a 

Defesa Civil catarinense, atingiu 77 municípios, com o número oficial de óbitos de 

135 pessoas, das quais duas ainda estão desaparecidas. A causa principal das 

mortes foi por soterramento, chegando o índice a 97%. Aproximadamente 78 mil 

pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas. De acordo com a Defesa Civil 

Estadual, um terço do território catarinense foi atingido pelas chuvas e 63 municípios 

catarinenses decretaram Situação de Emergência e 14 decretaram Estado de 

Calamidade Pública186.  

Os especialistas afirmaram, na época, que a principal causa do desastre 

foi a “solifluxão”, quando parte do solo se desmancha. Geólogos identificaram mais 

de quatro mil pontos de deslizamentos nas áreas atingidas. Entre os dias 22 e 23 de 

novembro de 2008 os níveis de precipitação pluviométrica alcançaram números 

recordes. Em Blumenau, durante cinco dias, choveu mais de 600mm, quando a 

média mensal é de 110 a 150mm. Nos demais municípios do Vale do Itajaí, 

principalmente no Alto Vale do Itajaí, os números não foram diferentes. A exemplo 

desses efeitos catastróficos vultosos, o  município de Itajaí, por estar localizado na 

foz do Rio Itajaí-Açu, teve 80% de seu território inundado.187 

Diante dos números demonstrados, percebemos que o altíssimo índice 

pluviométrico foi o responsável pela ocorrência de desbarrancamentos, inundações, 

enchentes, culminando com o isolamento de estruturas essenciais das cidades 

atingidas, que se utilizaram dos institutos ordinários estudados, com seus benefícios, 

para alcançar o restabelecimento da normalidade. Esses efeitos catastróficos 

                                                           
186 SANTA CATARINA (Estado). Disponível em: 
<http://www.desastre.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=400:santa>. Acesso 
em: 28, jun. 2013. 
187 SANTA CATARINA (Estado). Disponível em: 
<http://www.desastre.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=400:santa>. Acesso 
em: 28 jun. 2013. 
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ocasionaram uma situação de pânico generalizado, provocando, em várias cidades, 

o caos e o descontrole da população atingida. 

Por esses dados, calcula-se que ainda hoje é difícil de mensurar com 

exatidão o montante da destruição, sendo considerado um dos maiores eventos de 

socorro e apoio registrado no país. Tal evento culminou com o isolamento de vários 

municípios do Estado de Santa Catarina, consequentemente, com a ocorrência de 

mais de 23 rodovias estaduais danificadas, além das estradas federais. Houve 

enormes prejuízos ao turismo, às indústrias, à agropecuária, às pequenas e 

microempresas, ao comércio, aos abastecimentos de água, luz e gás. Considerado 

o maior evento relativo a uma operação aérea de salvamento já realizada, com a 

participação de forças militares e de órgãos de Defesa Civil dos vários Estados da 

Federação.188 

O caso em questão refere-se ao Município de Itajaí que, localizado na foz 

do Rio do Itajaí Açu e do Rio Itajaí Mirim, teve, em virtude da descida abrupta das 

águas oriundas das chuvas no Alto Vale do Itajaí e do Vale do Itajaí que desaguam 

no Oceano, o qual se encontrava em maré alta, a inundação de seu território, 

ocasionando danos gravíssimos à estrutura da cidade e, principalmente, ao seu 

Porto, um dos mais importantes do Brasil. 

Frente ao evento, ocorreu uma onda de sublevação e transtornos na 

cidade, diante da incapacidade de controle da Defesa Civil local e das autoridades 

municipais, culminando com uma onda de furtos, saques, roubos e arrombamentos. 

Diante desta anomalia e em função do grande evento catastrófico, bem 

como da onda de desordem pública que tomou a cidade, o Comando-Geral da 

Polícia Militar de Santa Catarina baixou a Portaria n.º 816, de 25 de novembro de 

2008, objetivando o restabelecimento da ordem. Avocando o art. 144, § 5º da 

Constituição Federal, frente ao registro de atos de vandalismo, furtos e roubos em 

áreas específicas afetadas, inserindo nos atos da força policial catarinense a 

permissão de restringir o trânsito de pessoas nas áreas afetadas, como também a 

proibição de eventos festivos, com a permissão, em função do descumprimento das 

                                                           
188 SANTA CATARINA (Estado). Disponível em: < 
http://www.desastre.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=400:santa>. Acesso 
em: 28, jun. 2013. 
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medidas determinadas na Portaria, da lavratura de termo circunstanciado e mesmo 

a detenção do infrator.  

Embora se tenha restabelecido o controle nos municípios atingidos, 

essencialmente em Itajaí, com as medidas deflagradas, os atos emanados pelo 

Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina desrespeitaram Direitos 

Fundamentais ao restringi-los.  

Vejamos a citada Portaria, in verbis: 

 

PORTARIA N º 816, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008 

 
Dispõe sobre atuação e controle por parte da Polícia Ostensiva 
visando à Preservação da Ordem Pública em áreas críticas em 
situação de emergência ou de calamidade pública, decretada pelo 
Poder Público Estadual ou Municipal.  
 
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA 
CATARINA no uso de suas atribuições legais dispostas no artigo 144, §5º 
da Constituição Federal; artigo 3º e artigo 29, do Decreto-Lei Federal 667, 
de 02 de julho de 1969, c/c o seu regulamento (R-200), em seu artigo 2º, 
item 21 e artigo 10, § 3º, aprovado pelo Decreto Federal 88.777, de 30 de 
setembro de 1983; o artigo 107 da Constituição Estadual; artigo 2º da Lei 
6.217 de 10 de fevereiro de 1983 - Lei de Organização Básica da Polícia 
Militar: 
 
CONSIDERANDO que compete a Polícia Militar, nos termos do artigo 
144, § 5º da Constituição Federal, a polícia ostensiva desenvolvida em 4 
fases: a ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de 
polícia e a sanção de polícia; 
 
CONSIDERANDO que também prescreve o artigo 144, § 5º da 
Constituição Federal ser missão específica da Polícia Militar a 
preservação da ordem pública, que abrange a segurança pública, a 
salubridade pública, a tranquilidade pública e a dignidade da pessoa 
humana; 
 
CONSIDERANDO o que prevê o artigo 3º, letras "b" e "c" do Decreto-Lei 
667/69 que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 
Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Parecer GM 25, da Advocacia-Geral da 
União, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e 
publicado no Diário Oficial da União de 13 de agosto de 2001, página 06; 
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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. 
 
§ 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 Policia 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 
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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 

 

Percebemos que, sob o enfoque da decretação do Estado de Calamidade 

Pública e realizando a comparação com o Estado de Defesa, a anormalidade 

ocorrida no Vale do Itajaí comportaria, pelas suas características, a aplicabilidade do 

instituto de legalidade extraordinária do Estado de Defesa. 

As características do evento catastrófico se coadunam com o Estado de 

Defesa, pois objetiva a necessidade de preservar ou prontamente restabelecer no 

Município de Itajaí, principalmente porque era, naquele momento, um local restrito e 

determinado, a garantia da ordem pública ou da paz social, devidamente atingida por 

calamidade de grande proporção da natureza, mostrando-se evidente a utilização do 

instituto de legalidade extraordinária mencionado.  

Observando a Portaria n.º 816, de 25 de novembro de 2008, estão ali 

enumeradas as restrições aos Direitos Fundamentais, precipuamente ao direito de 

reunião, ao direito de locomover-se e a consecução de detenções. 

 

4.4.1 Da restrição ao direito de reunião 

 

A Constituição Federal estabelece como Direito Fundamental o direito de 

reunião, o qual se encontra devidamente esculpido em seu art. 5º, XVI. Do mesmo 

modo, a Constituição Federal permite esta restrição somente quando da utilização 

dos institutos de legalidade extraordinária, ou seja, no Estado de Defesa e no Estado 

de Sítio. Vejamos: 

Constituição Federal - Direito Fundamental  
Art. 5º. ...  
 



136 
 

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; 
 
 
Constituição Federal - Estado de Defesa 
 
Art. 134. ... 
 
§ 1º - O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de 
sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos 
termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as 
seguintes: 
I - restrições aos direitos de: 
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 

Constituição Federal - Estado de Sítio 

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 
137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 
[...] 
IV - suspensão da liberdade de reunião; 
 
Portaria n.º 816, de 25 de novembro de 2008 
 
Art. 1º. ...  
 
§ 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. (Grifo nosso). 

 

Fazendo o cotejamento da restrição inclusa na Portaria, observamos que 

o direito de reunião encontra-se indicado no artigo 5° da Constituição Federal e a 

sua restrição somente é autorizada no Estado de Defesa e Estado de Sítio. Assim, o 

ato administrativo externado pela Portaria violou gravemente a Constituição Federal 

ao restringir o funcionamento de bares, boates e afins, autorizando como argumento 

injustificado e indefinido o seu fechamento quando “atentarem contra a ordem 

pública”.  

Dessa forma, se está impedindo ou proibindo o direito de reunião, pois, do 

contrário, devemos interpretar esses locais como aptos e sensíveis à realização de 



137 
 

eventos, reuniões e congraçamentos. Sua restrição, por ato administrativo de órgão 

estatal, agrediu de modo latente e sem argumentos a Constituição Federal. 

 

4.4.2 Da restrição ao direito de locomoção 

 

A Constituição Federal também estabeleceu em seu artigo 5º, XV, o direito 

de qualquer pessoa locomover-se em tempos de paz pelo território brasileiro, 

possibilitando a sua restrição, de modo excepcional, somente no Estado de Sítio. 

Observando a Portaria, ela alcançou igualmente este Direito. Vejamos: 

Constituição Federal - Direito Fundamental  
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; 
 
Constituição Federal - Estado de Sítio 
 
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 
137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 
 
I - obrigação de permanência em localidade determinada; 
 
 
Portaria n.º 816, de 25 de novembro de 2008 
 
Art. 1º. ...  
 
§ 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. (Grifo nosso). 

 

Ao impedir a locomoção pelas áreas atingidas daquelas pessoas que não 

fossem voluntárias, qualquer cidadão, sendo morador ou não, foi afetado pela 

restrição constante da Portaria. Ela voltou a restringir, por ato administrativo, um 

Direito Fundamental e, no caso em questão, inexiste norma infraconstitucional a 

priori que permitida a restrição a um dos marcos fundamentais do homem como 
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cidadão que é a liberdade, justificada no direito de ir e vir, em função de seu lastro 

histórico.  

 

4.4.3 Da restrição ao direito de detenção com base em lei 

 

A Constituição Federal proclama que ninguém será preso ou detido, a não 

ser sob descumprimento de lei, garantindo ao cidadão todos os direitos inerentes. 

Objetivando alijar-se de abusos, estabeleceu as Garantias Constitucionais 

proclamadas na Constituição Federal.  

A Portaria, ao determinar a possibilidade de detenções, com a 

consequente lavratura de Termo Circunstanciado, tratou como “lei”  qualquer ação 

e/ou omissão que, aos olhos da polícia militar, poderia ser interpretada como uma 

penalidade. Aqui observamos um vício gravíssimo, o qual determina a possibilidade 

de detenção de pessoas sem referência em lei, mas somente na Portaria. Vejamos: 

 
Constituição Federal - Direito Fundamental  
 
Art. 5º. ...  
 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;  
 
Constituição Federal - Estado de Defesa 
 
Art.136. ... 
§ 3º - Na vigência do estado de defesa: 
 
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da 
medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, 
que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de 
corpo de delito à autoridade policial;  
 
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do 
estado físico e mental do detido no momento de sua autuação; 
 
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 
dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário; 
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Constituição Federal - Estado de Sítio 
 
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 
137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 
 
[...] 
 
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por 
crimes comuns; 
 
Portaria n.º 816, de 25 de novembro de 2008 
 
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. (Grifo nosso). 

 

A restrição da Portaria como ato administrativo foi além dos limites da lei e 

da Constituição Federal, pois impingiu restrições a Direitos Fundamentais que são 

utilizadas especificamente no Estado de Defesa, quando às vezes empregadas no 

Estado de Sítio. A menção à utilização de lavratura de termo circunstanciado para 

justificar o controle sobre as áreas afetadas configura detenção arbitrária, sem 

qualquer embasamento legal que possa tipificar ou configurar uma atitude ilícita. 

 

4.5 INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA COMO ATO ADMINISTRATIVO 

 

A incidência das restrições, na comparação acima, demonstra que houve 

o extrapolamento do Comando-Geral da Polícia Militar, pois erigiu Portaria, 

avocando o Art. 144, §5º da Constituição Federal, criando restrições extremas, as 

quais são permitidas apenas aos institutos de legalidade extraordinária.  

Embora tenha ocorrido pânico na população e a incapacidade de gerir a 

crise pelos dos órgãos de Defesa Civil dos municípios, frente aos efeitos da 

catástrofe, percebemos, conforme estudado, que as restrições estabelecidas pela 

Portaria ultrapassaram os limites relacionados a uma intervenção lastreada pela lei. 

A atividade policial está adstrita à coibição de ilegalidades nos parâmetros 

da lei, não podendo ser confundida com a imposição de restrições a Direitos e 
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Garantias Fundamentais. Expendemos que se perdeu uma oportunidade de se 

utilizar do instituto jurídico constitucional correto, que seria o Estado de Defesa.  

Conforme discutido neste capítulo, as limitações e intervenções se 

lastreiam sob o pálio da lei, Observamos que os institutos ordinários da Situação de 

Emergência e do Estado de Calamidade Pública tratam-se de matéria 

infraconstitucional, portanto, não podendo impingir restrições fora de seu alcance. 

Mesmo com os institutos ordinários, inexiste permissão constitucional para a 

imposição de restrições. 

O Brasil, como Estado Democrático de Direito, possuindo institutos 

específicos como remédios constitucionais e diante de uma catástrofe que atingiu 

um terço do território catarinense, fez com que o clamor popular pela busca da 

segurança instigasse nas autoridades catarinenses a criação de tal ato 

administrativo, o qual, abruptamente, suplantou os limites da legalidade, impingindo 

vícios nos atos deflagrados pelos seus agentes.  

A Portaria inseriu-se nesse teatro de operações, fazendo com que a 

eloquência ultrapassasse a vertente do legal, visualizada na posição adotada pelo 

Estado catarinense de que todos os fins possíveis justificam os meios. Sendo um ato 

viciado e crítico, que quebrou a estrutura do Estado de Direito, proporcionou margem 

para abusos em nome da segurança, gerando uma anomalia jurídica que foi um 

misto de Estado de Calamidade Pública com Estado de Defesa, institutos de alcance 

distinto. Ao confundir atividade policial com restrição a Direitos e Garantias 

Fundamentais, observamos uma mácula que possui vício de constitucionalidade. 

Assim, o limite interventivo não foi observado, pois a ação estatal 

configurou uma intervenção na área de proteção dos Direitos Fundamentais, 

encontrando óbices normativos, pois a Constituição, caso fosse explícita ao permitir 

a legislação infraconstitucional de restringir Direitos e Garantias Fundamentais em 

Estado de Calamidade Pública, assim o disporia, e não o fez. A caracterização da 

catástrofe natural ocorrida em 2008 enseja perfeitamente a aplicação do Estado de 

Defesa, conforme observado e reiterado. 

Ao adotarmos a teoria da precaução com respeito à Constituição, temos 

os institutos ordinários e os institutos de legalidade extraordinária, todos no seu 

espaço de vigência, possibilitando aos Entes Federados o mecanismo jurídico 
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correto para cada caso concreto.  Inferimos que a precaução e a prevenção são um 

lastro dividido em níveis que jamais poderão ultrapassar os limites que a legislação 

infraconstitucional e a Constituição Federal estabeleceram.  

Ofender Direitos Fundamentais trata-se de um ato grave e, no caso 

específico da publicação da Portaria, entrou em choque com a Constituição, 

ocasionando um conflito que não pode superar as normas sob a tutela de uma lei 

fundamental. 

O exemplo utilizado por Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis aplica-se ao 

estudo em questão, demonstrando a figura da colisão entre Direitos Fundamentais, 

ou seja, quando o exercício de um direito por um titular se transforma em obstáculo 

ou restringe o exercício do Direito Fundamental de outro titular. Vejamos: 

Exemplo: a polícia proíbe o acesso de automóveis ao centro do Rio de 
Janeiro porque esta acontecendo uma manifestação de desempregados. 
Aqui não temos uma proibição geral de entrada  de circulação na cidade, 
nem uma lei que restrinja o acesso. Mesmo se a tivéssemos, a regra de 
harmonização deveria ser entendida como uma solução prévia do 
legislador (programa normativo de compreensão de uma colisão entre 
direitos fundamentais) passível de amplo controle abstrato quando de sua 
aplicação e suscitando a necessidade de justificação de ambas as 
intervenções implícitas no referido programa normativo de compreensão 
da colisão. Em vista da situação do momento, o exercício da liberdade de 
reunião impossibilita o pleno exercício de ir e vir. Mas essa medida deve 
ser avaliada, aplicando-se o critério da proporcionalidade para identificar 
os meios necessários para preservar o direito de reunião sem limitar 
demasiadamente a liberdade de ir e vir, a liberdade profissional e 
econômica de outros direitos.189 

 
O exemplo dos autores demonstra esse critério que se perfaz no 

sopesamento de critério para a intepretação de Direitos Fundamentais em choque. 

No caso da Portaria n. º 816, de 25 de novembro de 2008, ao contrário, inexiste 

permissivo constitucional. Restringiu Direitos Fundamentais, não possuindo critérios 

com base legal e constitucional, confundindo a atividade policial de coibir a 

ilegalidade com a imposição de restrições a Direitos Fundamentais. Isso 

demonstrou a utilização errônea de um instituto jurídico infraconstitucional, que 

culminou com a restrição a Direitos e Garantias Fundamentais, a desdém do 

estabelecido na Constituição Federal, quando deveria ser utilizado o instituto 

constitucional do Estado de Defesa. 

                                                           
189 DIMOULIS; MARTINS, 2012, p. 162-163. 
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Podemos afirmar que a Portaria é flagrantemente inconstitucional, pois o 

seu advento atingiu matérias fora de seus limites. Isto não significa afirmar que 

inexistam restrições a Direitos e Garantias Fundamentais, porém há o lastreamento 

de qualquer ato estatal pelo Estado de Direito e, ao referendar a Portaria pelo clamor 

popular, abriu-se um vácuo crítico para o surgimento de atos administrativos fora dos 

padrões da legalidade, portanto, inconstitucionais. Tal situação se confirma porque 

violou flagrantemente a Constituição Federal, possibilitando margem extensiva para 

medidas de exceção pelos Entes Federados.  

Esperamos que erros como este não se repitam, pois vilipendiam o 

Estado de Direito, possibilitando, de modo leniente, a erupção de brechas para o 

acobertamento de medidas de exceção por atos estatais lastreados por legislação 

infraconstitucional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do trabalho foi demonstrar que o Estado de Direito possui um 

sistema de controle para situações de emergência, buscando, em períodos de 

anormalidade decorrente de crises institucionais, políticas e naturais extremas, a 

possibilidade de Direitos e Garantias Fundamentais sofrerem restrições temporárias, 

ou seja, suspensas. Assim, Direitos e Garantias jamais poderão ser considerados 

absolutos, sendo tratados como exceção em momentos agudos.  

A crença pela Sociedade de que os Direitos e as Garantias Fundamentais 

são absolutos é equivocada, pois, se assim fosse, teríamos o engessamento do 

próprio Estado, justamente em função da avocação de todos os princípios que 

norteiam a diretriz de um Estado Democrático de Direito, o que, por sua vez, evitaria 

o seu gerenciamento nos momentos críticos. Momentos indispensáveis para o 

ensejo de restrições extremas.  

As consequências da evolução do Estado de Direito e dos Direitos 

Fundamentais, posteriormente com as suas Garantias, demonstram que desde o 

surgimento do Estado até o Estado Contemporâneo, o Estado é posto como o tutor 

desses Direitos e Garantias Fundamentais, sendo a vertente para se alcançar o Bem 

Comum. 

A responsabilização por tais direitos e sua implementação, 

indiscutivelmente cabe ao Estado, que age como vetor e interlocutor. Para tanto, 

deve moldar-se à evolução da Sociedade, guarnecendo vindouros Direitos 

Fundamentais. A mentalidade de nosso planeta verte para a solidificação dos 

direitos, considerados como princípios humanitários, e, para a sua 

institucionalização, é imprescindível a figura do Ente propalador, pois, sem este 

mesmo Estado, por vezes criticado, não há busca política de institucionalização de 

proteção pelos seus órgãos administrativos. 

Podemos expender que os Direitos Fundamentais possuem restrições, 

não podendo ser considerados absolutos, pois sua impermeabilização, de forma 

intocada e imaculada em momentos de crise de poder no Estado Democrático de 

Direito, impediria a perpetuação do próprio Estado. Existem posicionamentos 

doutrinários antagônicos, que discorrem nesse embate de exegese, flertando com 
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posicionamentos dicotômicos sobre a condição dos Direitos Fundamentais, se são 

absolutos ou não, se, da mesma feita, são passíveis de restrição ou não. 

Verificamos, no entanto, que as limitações encontram-se também expressas na 

Carta exarada pela ONU em 1948, explicitando que os Direitos Fundamentais, 

embora imprescindíveis, em momentos de crise possuem restrições, objetivando 

salvaguardar o próprio Estado. 

Podemos inferir que os Direitos Fundamentais são condições inerentes ao 

Estado de Direito e, da mesma feita, sua evolução permeou o seu alcance na 

Sociedade mundial, trilhando caminhos que, em decorrência de sua inexistência, 

maquinaram crimes humanitários, os quais posteriormente foram penalizados pela 

Comunidade Internacional, precipuamente pelas vias da Organização das Nações 

Unidas, após a Segunda Guerra Mundial.  

O Estado, portanto, é o ator principal dessa evolução histórica, pois foi 

este que atravessou os percalços desde a Revolução Francesa até os dias de hoje e 

erigiu novos posicionamentos que vertem para um planeta, não de países, mas de 

pessoas, as quais almejam dignidade humana. E, para que isso ocorra, o Estado 

deve ser o tutor, devendo dispor dos Direitos e de suas Garantias para que os 

cidadãos possam usufruí-los, independentemente de etnias, religiões ou governos, 

pois os Direitos Fundamentais guarnecem somente um anseio: o homem do próprio 

homem. 

Portanto, para alcançar este Bem Comum, é importante demonstrar que  

não existe Estado ausente de crises, anormalidades e conflitos. Sendo necessária 

em seu bojo a menção institucional de mecanismos que o façam resistir às 

intempéries, fazendo-o retornar à normalidade. São eles os institutos de legalidade 

extraordinária, pois sua utilização repercute como o último recurso nos termos da lei, 

que almeja o restabelecimento da ordem no Estado. Da sua ineficiência desponta o 

seu fracasso, na consecução de um possível surgimento de outro Estado, que 

poderá ser de democrático a totalitário, pois nascido de um quebramento, de um 

êxodo, de um perecimento de uma ordem constitucional. Portanto, são meios 

jurídicos excepcionais que objetivam trazer o retorno à normalidade, porém, se 

obterá êxito ou não, não foi nosso objeto de análise.  

 A consecução histórica e evolucionista demonstra que tanto no sistema 

romano germânico como no anglo-saxão pela Common Law, com características 
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distintas, incidiram sistemas de controle de legalidade extraordinária, justamente 

para prevenir e garantir a sobrevivência do próprio Estado. Esse sistema visa 

proteger a estrutura máxima que é o próprio Estado, pois sem ele não temos Direitos 

e Garantias Fundamentais, pois é o propalador desses princípios, alicerçados na 

égide do Estado de Direito, que é aquele que pauta toda a sua estrutura, sua 

divisão, suas obrigações sobre uma Lei Fundamental. 

O seguimento da Lei faz com que Direitos e Garantias sejam acatados até 

o limite em que for necessário para garantir a segurança do Estado. Sua persecução 

mostra-se devidamente delineada, motivo que enseja remédios constitucionais que 

são imprescindíveis dentro da respectiva Lei Fundamental ou Constituição. 

Assim, ao visualizarmos o Estado Brasileiro, observamos que o Estado de 

Defesa e o Estado de Sítio se compõem de institutos constitucionais de caráter 

excepcional, os quais impõem restrições a Direitos e Garantias Fundamentais, na 

vivência de momentos de crise ou anormalidade, restrições especificadas pelo 

Poder Constituinte. 

Relativo aos dois institutos de prevenção de lastro ordinário, que ensejam 

medidas puramente preventivas e não restritivas, observamos, pelo Estado de 

Calamidade Pública e Situação de Emergência, que a sua política de atuação 

outorga à Sociedade e aos Entes Federados uma conexão de auxílio, ou seja, 

institutos meramente preventivos, utilizados quando da ocorrência de catástrofes 

ocorridas, geralmente, por fatos da natureza. A característica desses institutos 

ordinários é que sempre haverá o controle sobre a situação pelo órgão de Defesa 

Civil, que tem a capacidade de gerir os efeitos do evento adverso. Nesses casos, 

existe cooperação, controle sobre os danos, a avaliação de um retorno à 

normalidade sem a utilização de restrições a qualquer Direito ou Garantia 

Fundamental, já que totalmente fora de seu alcance jurídico. 

O campo de atuação do sistema de legalidade extraordinária é distinto do 

sistema ordinário, que assim denominamos por não restringir Direitos e Garantias 

Fundamentais, uma vez que a Constituição Federal delineou claramente a atuação 

restritiva com procedimentos específicos somente ao primeiro, ou seja, Estado de 

Defesa e Estado de Sítio. Assim, por tais institutos constitucionais de restrições 

nominadas, cerceiam temporariamente Direitos e Garantias Fundamentais para 

coibir a propagação das anomalias a serem suprimidas em determinados locais 
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específicos do território nacional. No caso do Estado de Defesa, essas anomalias 

são institucionais ou naturais em locais restritos e específicos. 

A experiência traumática ocorrida no ano de 2008, por ocasião da 

catástrofe que assolou o Vale do Itajaí em Santa Catarina, demonstrou que vários 

municípios em situação de anormalidade extrema sofreram com isolamento de 

cidades, onda de arrombamento, furtos e roubos, bem como com a incapacidade 

dos Entes Municipais e suas Defesas Civis de gerir a crise, que se abateu de forma 

abrupta e violenta, ocasionando grande comoção nacional. Isso fez com que o 

Comando-Geral da Policia Militar de Santa Catarina decretasse, naquele momento, 

medidas administrativas pela Portaria no 816, em pleno Estado de Calamidade, que 

restringiu Direitos Fundamentais, quando demonstrado que naquele evento 

catastrófico havia todas as características para a decretação do Estado de Defesa. 

Expendemos que o Estado de Defesa é um instrumento constitucional, 

que restringe somente em momentos de crise Direitos e Garantias Fundamentais 

específicos. As medidas restritivas, adotadas por aquela Portaria, visavam 

unicamente ao restabelecimento da ordem e da segurança da população nas 

localidades atingidas, permitindo, de modo velado, a restrição a Direitos 

Fundamentais.  

Portanto, observando o Estado de Defesa, instituto correto a ser utilizado 

naquele evento, o qual ensejava medidas restritivas que permeassem à segurança 

jurídica do Estado Democrático de Direito e tinha o intuito de preservar a Paz Social, 

percebemos que sua categoria se molda ao evento ocorrido em 2008 e se encontra 

descrito na Constituição. Na época, ele foi plenamente ignorado, o que nos leva a 

formular nossas reflexões sobre três hipóteses: desconhecimento das autoridades 

envolvidas; razões políticas ou ineficácia da sua utilização. 

Embora o Estado Constitucionalizado seja a vertente de uma Nação 

contemporânea, o instituto de legalidade extraordinária do Estado de Defesa traz 

consigo o desconhecimento de sua aplicabilidade, porém, em virtude do aviltamento 

de crises políticas e catástrofes naturais que vêm se avolumando, acreditamos que a 

sua utilização se perfaz de meio constitucional moderado, em contraposição ao 

Estado de Sítio. Ambos são remédios jurídicos constitucionais que salvaguardam o 

Estado em momentos de crises ou emergências, contudo, com características 

distintas.  
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A experiência demonstra que ao confundir por institutos ordinários a 

imposição de restrições a Direitos devidamente garantidos na Constituição Federal, 

como aqueles externados pela Portaria no 816, abriu-se um lastro interpretativo 

perigoso para o surgimento de medidas de exceção coercitivas e sem qualquer aval 

constitucional. 

Naquele momento de pavor ficou demonstrado que houve um clamor da 

população por uma resposta urgente diante da anormalidade extrema, frente à 

incapacidade dos entes municipais de gerirem a catástrofe, porém não justifica o 

quebramento da ordem constitucional por atos administrativos por vício de 

constitucionalidade. 

Observamos que se perdeu a oportunidade de se utilizar o instituto do 

Estado de Defesa, compelindo às restrições estabelecidas na Constituição. O 

desconhecimento e o receio de intervenções pelo Governo Federal, bem como o 

modelo de Estado de Defesa poderia serem revistos para possibilitar adequações. A 

crítica mostra-se explícita diante do apreço do que discorre a Constituição. Portanto, 

foi inconstitucional a medida externada pela Portaria, a qual teve o aval popular, 

lastreada naquele momento de tensão pelo medo da insegurança que assolou os 

vários municípios atingidos, criando situação única, como uma das maiores 

catástrofes naturais ocorridas no Brasil. 

Esperemos que erros como este não se repitam, pois vilipendiam o 

Estado de Direito, possibilitando de forma mansa e pacífica brechas para o 

acobertamento de medidas de exceção, por atos lastreados por legislação 

infraconstitucional sem qualquer chancela da Constituição.  

O Estado de Calamidade, lastreado sobre questões de defesa civil, traz 

consigo limites que impedem a aplicação de restrições, ao passo que a Portaria no 

816 trata-se de ato administrativo de órgão estatal, balizada em instituto ordinário 

incapaz de tutelar Direitos e Garantias Fundamentais, que se sobrepôs ao lastro 

constitucional, ainda mais partindo de ato administrativo da  força policial militar pelo 

seu Comando-Geral. 

Ao confundir a atividade policial de controlar, inibir, reprimir atividades 

ilegais, do ponto de vista da segurança pública, com a efetiva restrição a Direitos 
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Fundamentais, viciou-se de forma material o ato administrativo externado pela 

Portaria já mencionada. 

A Constituição estabeleceu os institutos de legalidade extraordinária para 

a sua plena utilização dentro de rigores formais e materiais. O que foi observado em 

Santa Catarina pela Portaria no 816 tratou-se de um composto, erigindo uma 

anomalia jurídica que, de igual modo, no caso em questão, teve a participação ativa 

das forças federais pelo regime de cooperação, o que é difícil de compreender. 

Os estudos sobre o Estado de Defesa mostraram-se útil e, considerando 

o Brasil, no qual crescem as anormalidades institucionais e crises, a sua utilização 

torna-se imprescindível para aquelas situações delineadas sob pena de 

quebramento da ordem constitucional, com a configuração de atos administrativos, 

lastreados por legislação infraconstitucional, a qual impinge restrições.  

Dessa forma, os institutos de legalidade extraordinária são meios 

disponibilizados pelo Estado de Direito, delineados pelo Poder Constituinte, que 

autorizam em crises, a restrição a Direitos e Garantias Fundamentais. De tal modo,   

jamais poderão serem considerados como inconstitucionais, pois lastreados em uma 

Lei Fundamental que enumera todas as condições formais e materiais para a sua 

utilização.  

O desvirtuamento de institutos e atos administrativos que cerceiem ou 

restrinjam estes Direitos Fundamentais, quando em descompasso com aquilo 

prescrito na Constituição Federal, fere de morte a ordem constitucional vigente, 

promovendo o aparecimento de fissuras que podem erigir feridas as quais podem 

macular e levar ao quebramento da ordem constitucional. Assim, é necessária a 

compreensão e estudo mais avançado sobre estes institutos de legalidade 

extraordinária, promovendo a compreensão de seu alcance e utilização, que, 

percebemos, encontram-se longe de apreço e compreensão pelos Entes Federados 

e Sociedade, como ínsitos puramente democráticos, garantidores dos princípios 

ensejadores de liberdade e dignidade humana.  
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