
DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

Profª.  Liz Rodrigues 

Poder Executivo 

Presidente da República, Vice-Presidente da República e 

Ministros de Estado – Parte 5. 

 

 

        



Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. 

- Ministros de Estado: auxiliares do Presidente da República na direção 

superior da administração federal.  

- São cargos de livre nomeação e exoneração – ficam no cargo 

enquanto gozarem da confiança do PR.  

- Requisitos: maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos 

políticos. Apenas estes. 



Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. 

- São cargos políticos (decorrem de funções políticas do Estado). 

- Não se aplica a Súmula Vinculante n. 13, que veda o nepotismo – livre 

nomeação e exoneração. 

- Atenção: o Ministro de Estado da Defesa deve ser brasileiro nato (veja 

o art. 12, §3º, VII da CF/88). 



Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. 

- Nos termos do art. 88 da CF, “a lei disporá sobre a criação e extinção 

de Ministérios e órgãos da Administração Pública”. 

- Além disso, a criação ou extinção de Ministérios específicos também é 

feita por lei de iniciativa privativa do Presidente da República – é 

possível, também, a utilização de Medidas Provisórias, que podem vir 

a ser convertidas em lei.  



Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. 

- Competência dos Ministros de Estado: além de outras previstas na 

CF/88 e em leis, cabe a eles (art. 87, CF/88): “I - exercer a orientação, 

coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração 

federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos 

assinados pelo Presidente da República; II - expedir instruções para a 

execução das leis, decretos e regulamentos;  



Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. 

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão 

no Ministério; IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe 

forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República”. 

- Obs.: instruções são atos normativos inferiores aos decretos e 

regulamentos. Como regra geral, o seu âmbito de validade é restrito 

ao próprio Ministério. 

 



Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. 

- “Foro privilegiado”: o Supremo Tribunal Federal tem competência 

exclusiva para processar e julgar Ministros de Estado (art. 102, I, c, 

CF/88). 

- Crimes de responsabilidade: se conexos com crimes praticados pelo 

Presidente da República, o julgamento será feito pelo Senado Federal 

(art. 52, I, CF/88); se não, o julgamento será feito pelo STF (art. 102, I, c 

da CF/88). 



Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. 

- A Lei n. 1.079/50 trata dos crimes de responsabilidade – inclusive os 

praticados por Ministros de Estado, que podem ser:  

I - os atos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados; 

II - os atos previstos nesta lei que os Ministros assinarem com o 

Presidente da República ou por ordem deste praticarem;  



Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. 

III - A falta de comparecimento sem justificação, perante a Câmara dos 

Deputados ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando uma 

ou outra casa do Congresso os convocar para pessoalmente, prestarem 

informações acerca de assunto previamente determinado; 

IV - Não prestarem dentro em trinta dias e sem motivo justo, a qualquer das 

Câmaras do Congresso Nacional, as informações que ela lhes solicitar por 

escrito, ou prestarem-nas com falsidade. 


