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Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 

- Conselhos: são órgãos de consulta do PR para questões de grande 

relevância.  

- São órgãos meramente consultivos, ainda que as sua deliberações 

sejam indispensáveis. 

- Não vinculam o Presidente da República, que é competente para 

convoca-los e responsável por sua presidência. Regulamentação: Leis 

n. 8.041/90 e 8.183/91. 

 

 

 



Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 

- Conselho da República: órgão superior de consulta do PR. Pronuncia-

se sobre a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio 

e sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições 

democráticas (art. 90, CF/88). 

 

 

 

 



Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 

- Composição: VP, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do 

Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, o 

Ministro da Justiça e seis cidadãos, brasileiros natos, com mais de 35 anos 

de idade (dois são nomeados pelo PR, dois são eleitos pelo Senado e 

dois, pela Câmara. Estes tem mandato de três anos e não podem ser 

reconduzidos).  

- O PR pode convocar outro Ministro de Estado para participar, quando 

houver pertinência da questão.   

 

 



Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 

- Conselho de Defesa Nacional: órgão de consulta para assuntos 

relacionados à soberania nacional e defesa do Estado Democrático.  

- Composição: VP, Presidentes da Câmara e do Senado, Ministros da 

Justiça, das Relações Exteriores, do Planejamento, da Defesa e os 

Comandantes das Forças Armadas.   

 

 

 



Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 

- Competências: opinar sobre as hipóteses de declaração de guerra e 

celebração da paz, sobre a decretação do estado de sítio, de defesa e 

de intervenção federal, propor critérios para a utilização de áreas 

indispensáveis à segurança e iniciativas necessárias à garantia da 

independência nacional e a defesa do Estado democrático.   

 

 

 



Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 

- Observe que a competência para convocar e presidir o Conselho da 

República faz parte das atribuições de Chefia de Governo e a de 

convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional, das atribuições de 

Chefia de Estado (Novelino).  

- O Conselho da República pronuncia-se a respeito de questões 

internas e o Conselho de Defesa Nacional, sobre questões relativas à 

soberania nacional.   

 

 

 



 


