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Estado de Defesa 

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 iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 
 
Procedimento: Presidente, através de decreto, pode, ouvidos o 
Conselho de Defesa e da República, decretá-lo. Máximo de 30 
dias, prorrogados por mais 30. 



Estado de Defesa 

§ 1° 
 
I - restrições aos direitos de: 
 
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 
 
b) sigilo de correspondência; 
 
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; 
 
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na 
hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos 
danos e custos decorrentes. 



Estado de Defesa 

§3°  

IV - é vedada a incomunicabilidade do preso. 
 
Controle político imediato  
 
§ 4º - Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o 
Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, 
submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso 
Nacional, que decidirá por maioria absoluta. 
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Controle político concomitante 
Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes 
partidários, designará Comissão composta de cinco de seus 
membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas 
referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. 
 
Controle político sucessivo – Art 141 
Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado 
de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas 
pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso 
Nacional, com especificação e justificação das providências 
adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das 
restrições aplicadas. 
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Controle jurisdicional concomitante 
 
Art.136, §3° - Controle das prisões 
 
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. 


