
DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

Profª.  Fabiana Coutinho 

Poder Executivo 
Presidente da República, Vice-Presidente da República e 

Ministros de Estado 
 



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

-  

- Poder Executivo – Presidente da República, auxiliado por Ministros 
de Estado. 
 
- Atribuições ao Presidente da República – Art.84 da CRFB/88 
 
- Rol exemplificativo 
 
- Delegabilidade das atribuições dos incisos VI, XII e XXV: 
 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
 
 



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

-  

 
 
a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
 
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;  
 
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 
necessário, dos órgãos instituídos em lei; 
 
XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da 
lei; 



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

-  

 
 
- Poder regulamentar – Art.84, inciso VI. 
 
- Possibilidade de decretos regulamentares autônomos? 
 
- Condições de elegibilidade 

 
- Processo Eleitoral – art.77 

 
Obs.: § 2º - Será considerado eleito Presidente o candidato que, 
registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de 
votos, não computados os em branco e os nulos. 
 
 



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

-  

 
 
- Posse e mandato 

 
- Impedimento e vacância dos cargos 

 
Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e 
suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente. 

 
Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, 
auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para 
missões especiais. 
 



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

  

 
 

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o 
Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o 
do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 
República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a 
última vaga. 
§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período 
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta 
dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma 
da lei. 
§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o 
período de seus antecessores. 



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

  

 
 

Ministros de Estado 
 
Auxiliam o Presidente da República na direção superior da 
Administração Federal.  
 
Livre nomeação e exoneração (art.84,I) 
 
Processados e julgados por crimes comuns e de 
responsabilidade no Supremo Tribunal Federal (102, I, c), salvo 
se conexos com o Presidente da República. 
 
MS e HD contra Ministros de Estado – STJ. Também HC se for 
autoridade coatora. 



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

  

 
 

Equiparação a Ministros de Estado: Presidente do BACEN, Lei 
11.036/2004 e AGU. 
 
Deputado Federal ou Senador pode ser nomeado Ministro, 
facultando-lhe a opção “pela remuneração do mandato” 
(art.56, §3°). Caso José Dirceu. 
 
 



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

  

 
 

Atuação no processo legislativo 
 
- No contexto das finanças públicas, compete ao Presidente da 

República a iniciativa dos projetos de Lei relativos ao plano 
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
aos créditos adicionais (art.166). 

- Iniciativa na apresentação de propostas de emenda 
constitucional (art.60, II). 

- Adoção de leis delegadas e medidas provisórias (art. 59, IV e 
V ). 

- Sanção, veto, promulgação e publicação. 
- Veto pode sofrer controle de constitucionalidade? 
 
 


