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Resumo: O presente trabalho visa fazer uma breve análise sobre o cargo de Vice-Presidente da República, 

destacando seu papel instituído pela Constituição Federal, e a sua atuação na sucessão ao exercício da 

Presidência em casos de impedimento ou vacância do Presidente da República, discutindo-se a realização de 

eleições simultâneas para os dois cargos. Surge, então, uma problemática em relação ao papel decorativo do 

Vice-Presidente, com fundamento na doutrina norte-americana, e nos impactos de sua ascensão, no cenário 

político, à Presidência da República após o processo de impeachment, causando uma crise político-institucional, 

marcada pela instabilidade, mudança ideológica, e reorganização das instituições políticas. Através dos estudos 

feitos, e analisando a situação política do Brasil após o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, e a 

repercussão da posse do então Vice-Presidente Michel Temer, é possível constatar que a matriz da problemática 

está no fato de existir uma falsa participação democrática na escolha deste último cargo, que só ganha sua 

importância real nos períodos de crise após impedimento ou vacância da presidência. A construção deste artigo 

envolveu o uso de pesquisa bibliográfica, através de consulta à doutrina e à legislação. 

 

Palavras-chave: Poder Executivo. Presidência. Impeachment. Eleições. Vice-Presidente. 

 

Abstract: This work aims to give a brief analysis of the office of the Vice President of the Republic, 

highlighting its role established by the Federal Constitution, and its performance in the succession to the 

Presidency in cases of the President’s impediment or vacancy, discussing the holding of simultaneous elections 

for both offices. A problem arises about the decorative role of the Vice President, based on the American 

doctrine, and the impacts of his rise to the Presidency in the political scenario after the impeachment process, 

causing a political-institutional crisis, marked by instability, ideological change, and reorganization of political 

institutions. Through the studies made, and analyzing the Brazilian political situation after the impeachment of 

President Dilma Rousseff, and the repercussion of the takeover of the then Vice-President Michel Temer, it is 

possible to verify that the matrix of the problem lies in the fact that there is a false democratic participation in the 

choice of the latter office, that only gains its real importance in periods of crisis after impediment or vacancy of 

the presidency. The production of this paper has involved the use of bibliographic research, by means of the 

survey of doctrine and legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O artigo 793 da Constituição Federal prevê a possibilidade de o Vice-Presidente da 

República substituir o Presidente, no caso de impedimento, e lhe suceder, no caso de 

vacância. Sabe-se que, por força do artigo 77 e parágrafo primeiro4, a eleição para estes dois 

cargos realizar-se-á de forma simultânea, de modo que a eleição do Presidente implica 

também a eleição do Vice-Presidente com ele registrado, não havendo a possibilidade de se 

votar separadamente para cada um dos cargos. Esta imposição constitucional gera uma 

problemática no período das eleições, que se resume na impossibilidade de o eleitor exercer 

integralmente sua participação política de forma democrática, pois não terá a opção de 

escolher, de fato, a pessoa que ocupará o cargo de Vice-Presidente da República, já que este 

está vinculado ao Presidente. 

 Diante dessa realidade, a figura do Vice-Presidente é ignorada no período das eleições, 

já que só ganhará destaque e um papel ativo na chefia do Estado e do Governo, além das 

funções típicas previstas na Constituição e em lei complementar, quando substituir ou suceder 

o Presidente. O problema é que esta sucessão presidencial está associada, na maioria das 

vezes, a períodos de crises político-institucionais, conforme pode-se visualizar no Brasil, entre 

os anos de 2016 e 2017, com o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, condenada à 

perda do cargo, em virtude da prática de crimes de responsabilidade (contratação de 

operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, e edição de decretos de 

crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional), conforme consta da sentença5, 

                                                 
3 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. 
4 Art. 77. 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. 

§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. 

 
5 Trecho da sentença do Senado Federal, que condenou a Presidente Dilma Rousseff à perda do cargo:  

“O Senado Federal entendeu que a Senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff cometeu os crimes de 

responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União 

e editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional previstos nos art. 85, inciso VI, 

e art. 167, inciso V, da Constituição Federal, bem como no art. 10, itens 4, 6 e 7, e art. 11, itens 2 e 3, da Lei nº 

1.079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, 

ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil.” 

Disponível em: < http://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/08/31/veja-a-sentenca-de-impeachment-

contra-dilma-rousseff>. Acesso em 28 de abril de 2017. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/08/31/veja-a-sentenca-de-impeachment-contra-dilma-rousseff
http://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/08/31/veja-a-sentenca-de-impeachment-contra-dilma-rousseff
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e a consequente posse do então Vice-Presidente Michel Temer. Ao assumir a Presidência, 

nem sempre o Vice-Presidente dará continuidade aos projetos políticos que até então vinham 

sendo realizados, e não necessariamente seguirá a mesma posição político-ideológica do 

anterior Chefe do Executivo, podendo tomar decisões arbitrárias e gerar falta de confiança e 

de segurança social. 

A situação atual do Brasil, pós-impeachment, é, portanto, de instabilidade político-

institucional, tendo o cargo de Vice-Presidente da República ganhado um novo viés, perdendo 

seu papel meramente “decorativo” (expressão utilizada pelo vice Michel Temer em carta6 

enviada à Presidente Dilma Rousseff, em 07 de dezembro de 2015), para passar a assumir 

todas as atribuições privativas ao Presidente da República previstas no artigo 84 da 

Constituição Federal. 

O presente trabalho tem como objetivo desencadear uma reflexão crítica sobre a real 

importância do papel do Vice-Presidente da República, enfatizando a relevância de haver uma 

maior conscientização político-eleitoral durante o período das eleições, e uma transformação 

do atual sistema eleitoral, para que as pessoas possam realmente escolher, diretamente e 

democraticamente, e não apenas por uma via consequencial, o ocupante daquele cargo, 

evitando-se que ocorra uma ruptura político-ideológica e uma crise institucional quando 

houver a incidência do artigo 79 da Constituição Federal, ou seja, nas hipóteses em que o 

Vice-Presidente poderá substituir e suceder o Presidente da República. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A realização deste trabalho envolveu o uso de pesquisa bibliográfica, utilizando 

recursos provenientes da doutrina e da legislação. 

 Fez-se necessário recorrer também à doutrina internacional, norte-americana, diante do 

fato de a origem do objeto de estudo – o cargo de Vice-Presidente da República – ter surgido 

nos Estados Unidos da América, e haver, neste país, uma maior tradição de se considerar tal 

cargo como “supérfluo” e “acessório”, fazendo-se uma ligação entre este entendimento e a 

                                                 
6 Trecho da carta que Michel Temer enviou à Presidente Dilma Rousseff: 

“Passei os quatro primeiros anos de governo como vice decorativo. A Senhora sabe disso. Perdi todo 

protagonismo político que tivera no passado e que poderia ter sido usado pelo governo. Só era chamado para 

resolver as votações do PMDB e as crises políticas. Jamais eu ou o PMDB fomos chamados para discutir 

formulações econômicas ou políticas do país; éramos meros acessórios, secundários, subsidiários. ” 

Disponível em: < http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-

temer-dilma.html>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
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realidade brasileira, principalmente após a discussão ter ganhado um nível maior após o 

impeachment da Presidente Dilma Rousseff. 

 Por fim, recorreu-se à legislação francesa e portuguesa, buscando-se solucionar o 

problema apresentado com a aplicação das Constituições destes países ao ordenamento 

jurídico brasileiro. 

  

3 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

A ideia do caráter “acessório” e “decorativo” do Vice-Presidente é encontrada na 

doutrina, tendo grande influência norte-americana. Conforme MORAES (2015)7: 

Criação norte-americana, dentro do regime presidencialista, o cargo de Vice-

Presidente foi previsto constitucionalmente para ser o substituto eventual do 

Presidente da República ou seu sucessor, em caso de vacância definitiva. 

Grande parte da doutrina norte-americana sempre apontou, tradicionalmente, que os 

Vice-Presidentes têm sido os homens esquecidos na história americana (the 

forgotten men in America), pois nasceram para exercer a presidência decorativa do 

Senado. Dispõe a Constituição americana no art. I, seção 3, que o Senado teria dois 

presidentes, um institucional – “o Vice-Presidente dos Estados Unidos será o 

presidente do Senado, onde não terá voto, a não ser nos casos de empate” – e outro, 

pro tempore, eleito dentre os senadores – “o Senado escolhe todos os seus 

funcionários e também um presidente temporário para substituir o Vice-Presidente 

da República, nos casos de exercer este as funções de presidente dos Estados 

Unidos”. 

 Na mesma perspectiva, J.C. Johari (2006)8 faz uma retrospectiva sobre a visão 

decorativa e esquecida dos Vice-Presidentes na história norte-americana, o que se aplica 

totalmente também à realidade brasileira: 

The office of the Vice-President has often been held by the ‘forgotten men of 

American history’. The reason for this lies in the fact that its real significance is 

overshadowed by the massive value of the Presidency. That is why, various 

metaphors have been used to downgrade the worth of this office. Benjamin Franklin 

called the Vice-President ‘His Superfluous Highness’; John Adams characterized it 

as ‘most insignificant office’; Thomas Jefferson regarded it ‘a splendid misery’; 

Franklin Roosevelt preferred to live like a teacher of history than to assume this 

post; Woodrow Wilson dubbed this office as ‘one of anomalous insignificance and 

curious uncertainty’; Thomas R. Marshall expressed his experience of being ‘a man 

in a cataleptic fit’, J.N. Garner went to the length of naming it ‘not worth a pitcher of 

warm spit’. Keeping these phrases in view, Clinton Rossiter holds that most men of 

ability and ambition ‘would still rather be a leading Senator or Secretary of State 

than Vice-President, even after all the good and exciting times that Richard Nixon 

had. 

 É necessário que se repense o atual sistema eleitoral, havendo como alternativa a 

possibilidade de se alterar o artigo 79 da Constituição Federal, limitando a atuação do Vice-

                                                 
7 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 31ª edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 501 – 502. 
8 JOHARI, J.C. New comparative government. A concise study of domestic politics around the world. New 

Delhi: Lotus Press, 2006, p. 304. Disponível em: 

<https://books.google.com.my/books?id=hlxGQxmedL0C&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=highness&f=false>. Acesso em 29 de abril de 2017. 

https://books.google.com.my/books?id=hlxGQxmedL0C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=highness&f=false
https://books.google.com.my/books?id=hlxGQxmedL0C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=highness&f=false
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Presidente da República apenas para situações de impedimento ou vacância temporária da 

presidência (como em casos de doenças, viagens ou afastamento temporário do cargo de 

Presidente) e para auxiliar o Presidente nas missões por ele designadas. A eleição poderia 

ocorrer ainda, como nos dias atuais, em chapa dupla (Presidente e Vice), não havendo 

necessidade de se alterar o artigo 77, por motivos práticos. Nos casos de vacância definitiva 

da Presidência, o Vice não assumiria; haveria novas eleições dentro de um prazo razoável, e a 

população poderia, assim, exercer de fato seus direitos democráticos, escolhendo um novo 

Presidente da República, como ocorre, por exemplo, na França (artigo 7º da Constituição da V 

República Francesa, de 04 de outubro de 19589) e em Portugal (artigo 132º da Constituição da 

República Portuguesa, de 02 de abril de 197610). A alternativa proposta assegura que as 

pessoas tenham sua participação política garantida e sem mitigações, para que em situações 

de vacância da Presidência, não haja uma descontinuidade político-ideológica e a instauração 

de um governo alheio às vontades democráticas. 
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