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Presidente da República, Vice-Presidente da República e 

Ministros de Estado – Parte 1. 

 

 

        



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

- Poder Executivo: responsável por administrar e implementar políticas 

públicas nas diversas áreas de atuação do Estado, respeitando os 

limites normativos (Pinho). 

- Responsável pelo governo (conjunto de órgãos que toma decisões 

políticas fundamentais) e administração (conjunto de órgãos que 

implementam estas decisões).  



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

- Administrar: “prática, pelo Estado, como parte interessada de uma 

relação jurídica, de atos infralegais destinados a atuar praticamente 

nas atividades descritas na lei” (Bastos). 

- Funções atípicas: legislar (p. ex. decretos, leis delegadas e medidas 

provisórias)  e julgar (processo administrativo). 



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

- Princípio Republicano: o governante governa para o povo, administra 

a coisa pública. Ao contrário dos monarcas absolutistas, é possível 

responsabilizá-lo por suas decisões. 

- Características da República: eletividade, temporalidade, 

representatividade e responsabilidade. 

 



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

- Sistema de Governo: indica a maneira pela qual são distribuídos e 

organizados os poderes políticos do Estado – especialmente em 

relação às funções legislativa e executiva. 

- Presidencialismo: a Chefia de Estado e a Chefia de Governo são 

exercidas pela mesma pessoa (Presidente da República), com o auxílio 

de Ministros de Estado.  



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

- Chefe de Estado: representa a unidade estatal, interna e externamente. 

- Chefia de Governo: liderança política e administrativa dos órgãos do 

Estado (Pinho). 

- Maior legitimidade (o PR é escolhido por eleição direta) e maior 

estabilidade (mandatos com duração predeterminada). 

 



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

- Eleições: o Presidente e o Vice são eleitos simultaneamente (mesma 

chapa), pela maioria absoluta de votos (voto direto, secreto e 

universal). 

- Não precisam ser do mesmo partido. A eleição do PR implica na 

eleição do vice com ele registrado.  

- Mandato: 04 anos, sendo permitida uma reeleição para um único 

período subsequente.  



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

- Data da eleição (art. 77, CF/88): “a eleição do Presidente e do Vice-

Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 

domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de 

outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término 

do mandato presidencial vigente”.  

- Término do mandato: 1º de janeiro. 



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

- A realização do segundo turno não é obrigatória – só irá ocorrer se 

nenhum candidato obtiver, no primeiro turno, a maioria absoluta 

(50%+1) dos votos válidos (excluídos os nulos e os em branco). 

- Caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta, será feita nova 

eleição em até vinte dias da proclamação do resultado (art. 77, §3º, 

CF/88).  



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

- Neste caso (segundo turno), concorrem apenas os dois candidatos mais 

votados. Será considerado eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.  

- Situações excepcionais: se um dos dois candidatos mais  votados falecer, 

desistir ou sofrer algum impedimento legal neste intervalo, será convocado o 

próximo em maior votação. 

- Se, nessa situação, houver empate, qualifica-se (para participar do segundo 

turno) o candidato mais idoso.  

 



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

 1º turno  

(1º domingo de 
outubro) 

Intervalo de até 
20 dias da 

proclamação do 
resultado 

2º turno 
(último 

domingo de 
outubro) 

Morte, desistência ou impedimento 

Convoca-se o mais votado, 
dentre os remanescentes 

Empate: qualifica-se o mais 
idoso 



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

- Posse: o PR e o Vice tomam posse em sessão conjunta do Congresso 

Nacional. 

- Prestam compromisso: “manter, defender e cumprir a Constituição, observar 

as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a 

integridade e a independência do Brasil” (art. 78, CF/88). 

- Presidente da República: brasileiro nato e maior de 35 anos. Respeito às 

condições gerais de elegibilidade. 

 



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

- Se, em até dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice não 

tiver assumido o cargo, este será declarado vago (observe que não é “perda 

do cargo”). 

- Note que a vacância é definitiva e implica em sucessão, ao contrário do 

impedimento, que é temporário. 

- Exceção: motivo de força maior. Toma posse (se possível) quando o motivo 

cessar. 



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

- Vacância: é a ausência definitiva (morte, renúncia ou perda do cargo). 

Em casos de vacância, há que se providenciar a sucessão presidencial. 

Note que apenas o Vice pode suceder o PR (há provimento do cargo) 

- os outros indicados podem exercer as funções temporariamente, 

mas não podem "migrar de Poder". 

- Se o cargo de Vice ficar vago, não há nada a fazer - não há sucessão 

de Vice-Presidente. 

 



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

- Impedimento: é temporário. É caso de substituição, sem provimento 

no cargo (que não está vago). Em algum momento, ou o PR reassume 

as funções ou ocorre a vacância.  

- Função do Vice: além de outras atribuições (LC), deverá auxiliar o PR, 

sempre que for convocado para missões especiais. 

 



 


