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Indica  ao  Excelentíssimo  Sr.  Mauro  Mendes,
Governador  do  Estado  de  Mato  Grosso,  com
cópia ao Excelentíssimo Sr. Marcelo de Oliveira
e Silva, Secretário de Estado de infraestrutura
e  Log í s t i ca  -  S INFRA,  com  cóp ia  ao
Excelentíssimo Dr. Francisco de Assis da Silva
Lopes, Procurador Geral do Estado - PGE, com
cópia  à  Excelentíssima  Dra.  Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas, Presidente
do  Tribunal  de  Justiça  -TJMT,  com cópia  ao
Excelentíssimo Dr. José Antônio Borges Pereira,
Procurador  Geral  de  Justiça  do  Estado,  a
necessidade  de  decretação  de  situação  de
emergência,  seja  em todo o  Estado de  Mato
Grosso, ou em aéreas localizadas, com vistas a
garantir  a  permanência  da  prestação  de
serviços públicos essenciais, em razão da falta
de  qualquer  trafegabilidade  das  estradas
afetadas  pelas  chuvas.

      Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer a
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Sr. Mauro Mendes, Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao Excelentíssimo Sr.
Marcelo de Oliveira e Silva, Secretário de Estado de infraestrutura e Logística - SINFRA, com cópia ao
Excelentíssimo Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, Procurador Geral do Estado - PGE, com cópia à
Excelentíssima Dra. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Presidente do Tribunal de Justiça -
TJMT, com cópia ao Excelentíssimo Dr. José Antônio Borges Pereira, Procurador Geral de Justiça do Estado,
a necessidade de decretação de situação de emergência, seja em todo o Estado de Mato Grosso, ou em
aéreas localizadas, com vistas a garantir a permanência da prestação de serviços públicos essenciais, em
razão da falta de qualquer trafegabilidade das estradas afetadas pelas chuvas.

JUSTIFICATIVA

1



Indicação - udiodgva

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Em janeiro de 2021 alertamos que o período chuvoso deixava as estradas de Mato Grosso intransitáveis. Um
ano depois e a situação se repete.

Dessa forma, reiteramos, dada a situação estarrecedora que se veêm nas estradas do Estado.

Neste contexto não é novidade que vivenciamos uma calamidade pública. A Oficina das Nações Unidas para
a Redução de Riscos de Desastres (UNDRR – United Nations Office for Disaster Risk Reduction),
responsável pela uniformização conceitual em nível internacional, descreve desastre como

“[...] uma perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade em qualquer escala devido
a eventos perigosos que interagem com condições de exposição e capacidade, levando a um ou mais dos
seguintes itens: perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais.”

Nesta emergência sanitária, o Estado é chamado para garantir as vidas e preservar um mínimo de
dignidade para os cidadãos.

É preciso que o Estado zele, mormente, enquanto ainda vivemos os efeitos nefastos da pandemia, pela
continuação da atividade econômica, sob pena de haver agravamento desnecessário da já periclitante
situação econômica. Imperativo, desta maneira, que haja a influência forte do Principio da Precaução, com
vistas a evitar desastres (ou agravamento), sejam humanos os econômicos.

O professor Délton Winter de Carvalho afirma:

“Desta forma, mesmo severos críticos ao Princípio da Precaução defendem a aplicação do princípio numa
versão forte (com vários custos econômicos associados) para a contenção do contágio do novo coronavírus,
como é o caso de Cass Sunstein. O motivo é que, apesar das significativas incertezas, o pior cenário
estimado mostra-se catastrófico e, por isso, justifica uma versão forte da precaução e,
consequentemente, de seus altos custos econômicos associados. Para tais casos, trata-se daquilo que
o autor chama de um processo de “aversão à catástrofe” que deve ser imposta mesmo quando as
probabilidades sejam baixas, criando uma margem de segurança apoiada em uma análise de
custo-eficiência (cost-effective measures). Em sua versão mais intensa, a precaução tem o seu foco na
eliminação do pior cenário. Desta forma, mesmo custos econômicos elevados são justificados para casos de
combate a riscos catastróficos, a partir da aceitação de custos que atuam como uma espécie de prêmio
securitário.

Importante destacar que o sentido de desastre não se refere a um plano individual, mas diz respeito a
eventos que atuam no plano da sociedade (societal disasters), geralmente entendidos como eventos de
grandes perdas para um número substancial de pessoas e bens.”

Dessa forma, havendo uma situação de fato com potencial incalculável de prejuízo, tanto econômico como
social, é preciso que o Estado tome as rédeas de maneira excecionalmente forte na esteira do que permite o
artigo 136 da Constituição Federal - aplicado aqui por simetria.

Conforme o art. 136: “O Presidente da República, pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos
e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e eminente instabilidade
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza”.

O Estado de Emergência segundo Enerst Böckenförde é a situação de fato que, em face de uma ameaça
grave e não prevista, ocorre uma discrepância radical entre os poderes/meios instituídos e a realização
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bem-sucedida da tarefa, de forma que o Estado é afetado enquanto garantidor da ordem jurídica;
circunstância em que o desalinho entre meios disponíveis e realidade nova, extraordinária e não prevista é
tão grande, que o desempenho e realização de tarefas estatais fundamentais, como segurança e
garantia da ordem, não é apenas dificultado, mas parcial ou completamente impossível. (Constitutional
and political theory: selected writings. Oxford University Press, 2017. p. 109, 115).

Além disso, o aumento recente da estimativa de produção está, proporcionalmente, aliado a necessidade de
escoamento. Com efeito, produtores de Mato Grosso relatam que há mais de dezenas de estradas
intransitáveis, transformadas em lamaçais pelas chuvas que demandas, reparos emergenciais.

Neste contexto de escoamento de safra e da já mencionada retomada da economia, tem o condão de afetar
negativamente a prestação de serviços públicos em todo Estado. É possível que faltem alternativas de
transporte dos alunos ou que haja colapso na prestação de outros serviços essenciais, desse modo, na
esteira do Princípio da Precaução este expediente indica a necessidade decreto de Estado de Emergência,
tratando das questões expostas e se precavendo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Janeiro de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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