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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. 



Estado de Sítio 

Procedimento: Presidente da República, após a oitiva dos 
Conselhos, com prévia solicitação de autorização do Congresso 
Nacional, que se manifestará pela maioria absoluta de seus 
membros. 
 
Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as 
normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais 
que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da 
República designará o executor das medidas específicas e as 
áreas abrangidas. 
 
Duração não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado. 



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; 
 
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou 
condenados por crimes comuns; 
 
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao 
sigilo das comunicações, à prestação de informações e à 
liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei; 
 



Estado de Sítio 

IV - suspensão da liberdade de reunião; 
 
V - busca e apreensão em domicílio; 
 
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos; 
 
VII - requisição de bens. 



Estado de Sítio 

Controle político prévio 
 
§ 3º - O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até 
o término das medidas coercitivas. 
 
Controle político concomitante 
 
Art.140, como no Estado de Defesa 
 
Controle político sucessivo 
 
Art.141, parágrafo único, como no Estado de Defesa 



Estado de Sítio 

Controle jurisdicional concomitante 
 
Qualquer lesão ou ameaça a Direito serão levados ao Judiciário. 
Há limites à “legalidade extraordinária”. 
 
Controle jurisdicional sucessivo 
 
Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, 
cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade 
pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. 


