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“E sabia, também, que talvez viria o dia em que, para desgraça e ensinamento dos 

homens, a peste acordaria seus ratos e os enviaria para morrer numa cidade feliz.” Assim 

termina o romance A Peste de Albert Camus. Nossas cidades, recém saídas de um feliz 

Carnaval, foram baladas por um acontecimento sem precedentes.  

 

Na tentativa de conter a crise causada pelo coronavírus, as autoridades federal, estaduais 

e municipais editaram diferentes atos normativos. Muitos deles decretaram situações de 

calamidade. Em nível federal, foi decretada a calamidade financeira, com o intuito de 

permitir ao Poder Executivo abrir créditos extraordinários, para que os recursos possam 

ser usados no combate à doença. Esses créditos, de acordo com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, estariam fora dos limites rígidos estabelecidos pelo orçamento deste ano. Ou seja, 

pode-se enviar recursos para onde eles forem mais necessários, ainda que isso ultrapasse 

os limites previstos na lei. O Congresso Nacional aprovou um novo plano de gastos no 

combate à pandemia chamado de Orçamento de Guerra. Como se vê, as finanças do país, 

em todos os níveis, está em situação de calamidade.  

 

No entanto, o reconhecimento da calamidade também pode ser o primeiro passo para 

medidas mais drásticas. A Constituição prevê o estado de defesa para o reestabelecimento 

da paz social e da ordem pública abaladas por calamidades da natureza. A sua decretação 

é acompanhada de graves restrições a direitos, em especial ao direito de reunião.  

 

No limite, em se agravando o quadro da crise social, a Constituição prevê uma medida 

extrema: o estado de sítio. Trata-se de remédio excepcionalíssimo, a ser usado em último 

caso, já que pode acarretar a suspensão de diversos direitos fundamentais, incluindo a 

liberdade de locomoção e reunião, com a obrigação de permanência em localidade 

determinada, o sigilo das comunicações, a liberdade de imprensa, e a intervenção nas 

empresas de serviços públicos. 

 

A incerteza é enorme. As pessoas estão receosas e assustadas. O futuro não se deixa 

prever. Duas coisas são certas: de um lado, todos precisam contribuir, agindo de forma 

concertada e altruística; de outro, a Constituição possui mecanismos institucionais para 

lutar contra situações extremas. 

 

Torçamos com todas as nossas forças para que nada disso seja necessário. Se, no entanto, 

tais medidas forem tomadas, que o sejam dentro do quadro constitucional e institucional 

existente. Somente com respeito à Constituição e às leis vigentes é que teremos alguma 

chance de manutenção do tecido e da estrutura que sustentam a nossa sociedade. Para que 

nossas cidades voltem a ser felizes.  

 


