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Parecer ''Constituição Federal prevê dois regimes poderosos e excepcionais: o estado de defesa (artigo 136) e o estado de cerco (arts.137/139), sob cujos impérios as normas constitucionais disciplinam e limitam o exercício do poder extravagante e proíbem a plena satisfação dos direitos e liberdades
públicas e individuais' Em tempos sombrios, é aconselhável visitar a Constituição da República para conhecer os mecanismos desenvolvidos pelos constituintes, que visam defender o Estado e as instituições democráticas. A Constituição Federal prevê dois regimes poderosos e excepcionais: o estado
de defesa (artigo 136) e o estado de cerco (arts.137/139), de acordo com as normas constitucionais das quais disciplina e limita o exercício do poder extravagante e compensará a plena satisfação dos direitos e liberdades públicas e individuais. Devo dizer que não há estado de angústia pública! A
calamidade pública é um dos requisitos para um decreto estadual de defesa. A angústia social é natural; estado de defesa, instrumento político e constitucional. O estado de defesa e o estado de cerco estão sendo disputados para preservar a integridade do Estado, de acordo com seu modelo
constitucional, e certamente devem proteger as instituições democráticas, mesmo em situações anômalas. Cabe ao presidente da república decretar estado de defesa, após audiência do Conselho da República e do Conselho Nacional de Defesa.O Decreto do Estado de Defesa visa preservar ou,
prontamente, restaurar, em locais limitados e definidos, a ordem pública ou a paz social, sob a ameaça de grave e inevitável instabilidade institucional ou afetada pelos males de grande proporção de natureza. Trata-se de uma anomalia constitucional, tolerante, no entanto, da Constituição Federal, sob
um regime extravagante sob o qual são permitidas medidas de execução que autorizam restrições à reunião de direitos, confidencialidade de correspondência, telégrafo e confidencialidade telefônica. A ocupação à força e o uso temporário de bens e serviços públicos também são legitimados, em caso
de sofrimento público. O estado de defesa é limitado a pelo menos trinta dias, por um longo período de tempo, se as razões que justificam seu decreto persistirem. Exige-se que o decreto sobre o estado de defesa do presidente da república em 24 horas submeta um ato, com sua justificativa, ao
Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta, no prazo de dez dias. Durante a defesa, a prisão pelo crime contra o Estado será imediatamente relatada ao juiz competente; prisão ou detenção de qualquer pessoa não pode ser superior a dez dias, salvo-se permitido pelo Judiciário.O decreto
sobre o estado do cerco depende da permissão do Congresso Nacional, após pedido do Presidente da República, já consultado pelo Conselho da República e pelo Conselho Nacional de Defesa.Abaixo estão as hipóteses que implicam um decreto sobre o estado do cerco: uma grave comissão de
consequência nacional; fatos que comprovem a ineficásia das ações tomadas durante o estado de defesa; declaração do estado de guerra; resposta à agressão armada estrangeira. O decreto sobre o estado do cerco insere disposições relativas a: duração; regras necessárias para implementá-las, e
garantias constitucionais que foram ultrapassadas. Cabe ao Presidente da República nomear um intérprete de eventos específicos e territórios cobertos. Durante o período de validade do estado do cerco, decretado com base na complacência grave da consequência nacional ou no início dos fatos que
compulem a ineficáculo da medida tomada durante o estado de defesa, somente as seguintes medidas podem ser tomadas contra as pessoas: a obrigação de estar em determinado lugar; detenção em um prédio não destinado a réus ou condenados por crimes comuns; restrição de imunidade de
correspondência, confidencialidade das comunicações, fornecimento de informações e liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão sob a forma de lei; suspensão da liberdade para atender; busca e apreensão em casa; interferência com empresas de serviços estatais; requisição de mercadorias.
Nunca um decreto sobre o estado de defesa ou o estado de cerco desafia a democracia afogada ou corrompe a dignidade humana, mas as afirma como condições essenciais para o cumprimento dos princípios e valores constitucionais mais caros. As instituições nacionais não são mergulhadas apenas
porque, temporariamente, há um excepcionalismo que não pode aterrorizar a cidadania adotando medidas que se afastam completamente das garantias constitucionais mínimas que não as que, constitucionalmente, podem ser suspensas. São medidas constitucionais para ajudar um momento de
anomalia institucional ou natural, razão pela qual não estão expostas a governos, independentemente do tom ideológico que tem dificuldade em conviver com a democracia, na plenitude dos valores que expressa como um Estado imished. O estado de defesa e o estado de cerco foram projetados não
para proteger os governos, estimular tiranos disfarçados de democratas, para um quarto dos ditadores, mas para defender com precisão as instituições democráticas e impedir que o Estado sucumba nas mãos de minorias armadas com ódio e indignação contra os valores de cortesia e cidadania. Eles
não são um instrumento de serviço ao governo, mas às instituições estatais e democráticas, apesar do excepcionalismo de medidas que podem ser temporariamente colocadas em prática. O problema é o uso indevido de medidas constitucionais, com abuso de poder ou rejeição de um objetivo
característico de governantes autoritários que não atendem às adversidades das ideias ou com a separação da competência dos poderes do republic.So, transformar a medida transitória em uma medida final é simplesmente mais fraca... Os comentários abaixo não representam a opinião do jornal e
são de responsabilidade de quem as pessoas. Posts sujeitos à pré-moderação antes da publicação Status do Site é burocrático e político, no qual o chefe de Estado - que é o presidente da república no Brasil - suspende por um período temporário de implantação do Legislativo (deputados e senadores)
e do Judiciário. Trata-se de um recurso extraordinário que não pode ser utilizado para fins pessoais ou lutas de poder, mas apenas para se dedicar às ações do governo em tempos de grande urgência e necessidade de eficiência pública. A forma como o estado do local funciona depende fortemente da
legislação constitucional que cada país tem. No Brasil e na maioria dos países, o estado de cerco tem uma duração muito limitada – aqui, 30 dias – e só pode ser prorrogado em casos de guerra, durando enquanto durar ou permanecer totalmente ativo. Na Constituição Federal (CF), o funcionamento
do estado cerco baseia-se nos artigos 137-141. Leia mais: Estado democrático de direito - o que é? O que diz a Constituição Federal? Para entender melhor como é realizado o estado do site no Brasil, seguindo a passagem da PF em um dos artigos acima mencionados: Art. II – declaração do estado
de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Um parágrafo. O Presidente da República, ao solicitar autorização para um decreto sobre o estado do cerco ou sua prorrogação, informará sobre as causas definidoras do pedido, e o Congresso Nacional deve decidir por maioria absoluta. Vemos
que o decreto de lugar no Brasil não é algo simples. Em primeiro lugar, é necessário consultar o Conselho da República e o Conselho Nacional de Defesa – embora não seja especificado que eles devem aprovar a medida, embora imaginemos que isso seja altamente recomendado. Em segundo lugar,
o Congresso Nacional deve aprovar essa ação por maioria absoluta. Apesar disso, isso só deve ser feito nos casos em que o estado de defesa seja ineficaz, em que haja grandes consequências no país ou em outros casos relacionados, além do estado de guerra. Não pare agora... Há mais depois da
publicidade ;) Como o status de sytida pode afetar os direitos individuais? Além de todas essas reservas, deve-se notar que o Chefe de Estado não usará a liberdade total para tomar qualquer ação contra os cidadãos de seu país. Assim, apenas algumas ações podem ser tomadas sobre os direitos
individuais, tais como: a obrigação de permanecer em um determinado lugar; detenção em edifícios não destinados a este fim; restrição de direitos, como a inviolabilidade da correspondência e outros; suspensão da liberdade para atender; o direito de procurar e apreender o Estado em domicílios;
interferência de serviços públicos em empresas privadas e requisição de bens Estado. Tudo isso está definido no artigo 139 da PF, que permite, no entanto, medidas mais rigorosas contra os cidadãos em casos de guerra. Quando o estado de exceção chega ao fim, todos os seus efeitos também não
são nada. Enquanto isso, o Chefe de Estado também terá o dever de informar, na mensagem ao Congresso Nacional, todas as medidas tomadas durante o cerco, além da apresentação de justificativas, da lista de nomes das pessoas afetadas e das restrições pertinentes adotadas. Tudo isso é
garantido por lei para garantir que os abusos de poder não sejam cometidos ou, no caso de um cometido, devidamente investigado e não processado. Outra ação ditada pela Constituição Federal para garantir a melhor aplicação do cerco do Estado é a nomeação da Mesa do Comitê do Congresso
Nacional, composta por cinco nomes para fiscalizar as ações do chefe de Estado durante o período em questão. Antes de nomear, o FBI deve ouvir todos os líderes partidários mais cedo. Leia mais: O que é intervenção militar? O cerco do Brasil no Brasil, em 1922 - muito antes disso, daí a publicação
do IFF e a validade dos termos acima - o presidente Arthur Bernardes declarou estado de cerco no país. Essa afirmação foi feita em meio a uma crise política, com o movimento comunista da Coluna Prestes, as revoltas tentistas e a ameaça de uma guerra civil separatista no Rio Grande do Sul. Em
muitos casos, o termo estado do cerco é usado em um sentido portátil e crítico, no sentido de que os direitos individuais não são totalmente garantidos na prática, seja por ação governamental ou por outras instituições. No entanto, vale lembrar que, do ponto de vista jurídico, apenas a presidência da
república pode abordar o estado do cerco. Me. Rodolfo Alves Pena Pena
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