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

Art. 80, CF/88: “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”. 



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

- Obs. n. 1: cuidado com os conceitos.  

- Substituição = impedimento. 

- Impedimento é sempre temporário, seja ele voluntário ou não. Ex.: licença 

médica, viagem ao exterior.  

- Sucessão = vacância.  

- Esta é definitiva e se dá por morte, renúncia ou perda do cargo. É preciso 

encontrar um novo Presidente da República.  



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

- Obs. n.2: observe a expressão “chamados ao exercício da Presidência”.  

- Nestas situações (vacância de ambos os cargos), não há provimento 

no cargo – o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do 

Senado e o Presidente do Supremo Tribunal Federal apenas exercem 

as funções, por um tempo determinado.   



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

- Como visto, o impedimento é temporário – nesse caso, o Presidente 

irá, em algum momento, reassumir as funções (ou a situação evolui 

para a vacância). Não é caso de se viabilizar (ainda) a sucessão. 

- Agora, em se tratando de vacância (definitiva), há que se providenciar 

a sucessão: se houver Vice, ele irá assumir o cargo e se tornar o novo 

Presidente da República.   



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

- Se não houver Vice – como no caso do governo de Michel Temer - e a 

Presidência ficar vaga, aplica-se o art. 81 da CF/88: 

Art. 81: “Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 

República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga. 

 



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

§ 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 e Ministros de Estado. 

- Note que há duas possibilidades: 

- Eleição direta: se as vacâncias se derem nos dois primeiros anos do 

mandato – a eleição será feita noventa dias depois de aberta a última 

vaga. 

- Eleição indireta: se a última vacância ocorrer nos dois últimos anos do 

período presidencial. 



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

- Neste caso (dupla vacância), a eleição para os cargos de Presidente e Vice 

será feita trinta dias depois da abertura da última vaga. 

- A escolha será feita pelo Congresso Nacional, nos termos da Lei n. 

4.321/64.   

- “Mandato-tampão”: nos dois casos (eleição direta ou indireta), os eleitos 

apenas completam o tempo restante do mandato dos antecessores.  



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

- Início do mandato do Presidente da República: 1º de janeiro do ano 

seguinte ao de sua eleição. 

- Observe que o término também é em 1º de janeiro, salvo situações 

excepcionais. 

- Duração: quatro anos, sendo permitida a reeleição para um único 

período subsequente.  



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

- Ausência do país: o Presidente da República (e o Vice) pode se 

ausentar do país por até quinze dias. 

- Para ausências por períodos mais longos, é necessária a licença do 

Congresso Nacional – sob pena de perda do cargo, caso o Chefe do 

Executivo se ausente do país por mais de uma quinzena sem esta 

manifestação (art. 83, CF/88). 



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

- Princípio da simetria: esta regra deve ser observada pelos Estados-

membros em suas Constituições Estaduais. 

- Assim, o governador ou o vice-governador não podem se ausentar do 

país por mais de quinze dias sem a licença da respectiva Assembleia 

Legislativa (ADI n. 738).   



 


