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Direito Constitucional 
Exame OAB

Poder Executivo
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Funções do Poder Executivo

ØFunção típica: é a função executiva; que abrange i) função de governo
(atribuições de decisão política) e; ii) função administrativa (atribuições
relacionadas à prestação de serviço público);

ØFunções atípicas: função legislativa (medidas provisórias, leis delegadas
e decretos autônomos) e função de julgamento (no âmbito do
contencioso administrativo.

Sistema de Governo

ØÉ o modo como se dá a relação entre Executivo e Legislativo;

ØNão se confunde com forma de governo (República ou Monarquia),
tampouco com forma de Estado (Estado unitário ou Estado federal).
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Sistema de Governo

Presidencialismo
• Chefia do Poder é unipessoal 

ou monocrática (Chefe de 
Estado + Governo;

• Inexistência de vínculo entre 
Poder Legislativo e o Executivo

• Mandato por tempo 
determinado. 

Parlamentarismo
• Chefia do Poder Executivo é 

dual, pois o Chefe de Estado e 
o Chefe de Governo são 
pessoas diferentes;

• Interdependência entre os 
Poderes Executivo e Legislativo

• Mandato por prazo 
indeterminado.

Investidura e Posse

ØSer brasileiro nato (art. 12, § 3º, CF/88);

ØPossuir alistamento eleitoral; 

ØEstar no pleno gozo dos direitos políticos;

ØTer mais de 35 anos (comprovada na data da posse); 

ØNão se enquadrar em nenhuma das inelegibilidades previstas na CF/88; 

ØPossuir filiação partidária. 
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Investidura e Posse
Art. 77, CRFB/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”.
§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente 

com ele registrado.
§ 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.

Investidura e Posse
Art. 77, CRFB/88 (...)

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, 
far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, 
concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito 

aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou 
impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, 

o de maior votação.
§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo 

lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais 
idoso.
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Investidura e Posse

Art. 78. CRFB/88

O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão 
do Congresso Nacional, prestando o compromisso de 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.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o 
Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver 

assumido o cargo, este será declarado vago.

Casos 
especiais

1) Presidente da República e Vice-Presidente não
comparecem dentro de 10 dias da data fixada para posse,
SEM motivo de força maior: Nesse caso, será declarada a
vacância dos dois cargos. Precisarão ser realizadas novas
eleições diretas, como estudaremos mais à frente.

2) Presidente da República não comparece dentro de 10
dias da data fixada para a posse, SEM motivo de força
maior: Nesse caso, o Vice assumirá o cargo de Presidente e
exercerá o mandato inteiro sem Vice.

3) Vice-Presidente não comparece dentro de 10 dias da
data fixada para a posse, SEM motivo de força maior: o
Presidente irá exercer todo o mandato sem Vice.
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Casos 
especiais

4) Presidente e Vice-Presidente não comparecem dentro
de 10 dias da data fixada para posse, COMmotivo de força
maior: Posse será adiada para que, após cessado o motivo,
eles possam assumir o cargo.

5) Presidente não comparece dentro de 10 dias da data
fixada para a posse, COM motivo de força maior: O Vice
toma posse e assume, interinamente, o cargo de Presidente
até cesse o motivo de força maior.

6) Vice-Presidente não comparece dentro de 10 dias da
data fixada para a posse, COM motivo de força maior: o
Presidente toma posse e governa sem Vice até que cesse o
motivo de força maior.

Vice Presidente

Art. 79. CRFB/88
“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”.
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Impedimento e Vacância

ØImpedimento: é o afastamento temporário do Presidente. Ex: saída
do país. Haverá a sua substituição pelo Vice-Presidente.

ØVacância: é o afastamento definitivo do cargo. Ex: morte do
Presidente ou condenação pelo crime de responsabilidade.

Vacância
Não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada para a posse,
exceto por motivo de força maior.

Por morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e
perda da nacionalidade brasileira.

Condenação por crime de responsabilidade, ou comum, mediante
decisão do Senado Federal ou do STF, respectivamente.

Ausência do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso
Nacional. O Presidente pode se ausentar do País por mais de 15 dias; no
entanto, para isso, precisará de autorização do Congresso Nacional.
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Impedimento e Vacância

Art. 80, CRFB/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. 

Impedimento e Vacância
Art. 81, CRFB/88

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.

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem 
licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a 

quinze dias, sob pena de perda do cargo.
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Impedimento e Vacância

VACÂNCIA DOS 
CARGOS DE 

PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE

NOS DOIS 
PRIMEIROS ANOS 
DO MANDATO...

ELEIÇÃO DIRETA 90 DIAS 
DEPOIS DE ABERTA A 

ÚLTIMA VAGA

NOS DOIS ÚLTIMOS 
ANOS DO 

MANDATO...

ELEIÇÃO INDIRETA, PELO 
CONGRESSO NACIONAL, 30

DIAS APÓS ABERTA A 
ÚLTIMA VAGA

Impedimento 
e Vacância ØÉ possível a previsão de eleição indireta no

ordenamento jurídico dos Estados e Municípios?

Ø“Constituição Estadual e Lei Orgânica podem 
prever que, no caso de dupla vacância dos cargos 
(chefia e vice do executivo) nos últimos 2 anos do 

mandato, serão realizadas eleições indiretas 
(Assembleia Legislativa ou câmara legislativa)” 

(STF)
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Atribuições do Presidente da República 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior 
da administração federal;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
(...)

Decretos Executivos

ØDecretos executivos: são atos normativos secundários (infralegais).
Ao editar esses atos, o Executivo estará exercendo o poder
regulamentar.

ØCompetência indelegável do Presidente da República.
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Atribuições do Presidente da República 

Art. 84. (...)
VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando 
não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 

públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Decretos Autônomos

ØInseridos pela EC nº 32/2001;
ØSão atos normativos primários;
ØPossuem a mesma hierarquia das leis formais;
ØO fundamento de validade extrai-se diretamente da Constituição;
ØCompetência delegável do PR.
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Atribuições do Presidente da República 
Art. 84. 

(...)
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

X - decretar e executar a intervenção federal; 

Tratados Internacionais

ØO PR é responsável por assinar os tratados (consentimento
provisório) e por ratificá-los (consentimento definitivo).

Necessidade de aprovação pelo Congresso Nacional por meio de
decreto legislativo. (art. 49, I) (autorização para que o Presidente
ratifique o tratado). Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional I -
resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;



19/02/2018

13

Tratados Internacionais

ØA aprovação do CN não obriga a ratificação pelo PR;
ØÉ ato discricionário. Uma vez aprovado, o PR irá promulgar e
publicar o tratado por decreto executivo para produzir efeitos no
plano interno.

Atribuições do Presidente da República 
Art. 84. (...)

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; 

Art. 84. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as 
atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos 

Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-
Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas 

delegações.
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Atribuições do Presidente da República 
Art. 84. (...)

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta 

Constituição;

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta 
dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao 

exercício anterior; 

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62; 

Atribuições do Presidente da República 

ØA competência para prover e desprover (exonerar e
demitir) cargos públicos (art.84, XXV, primeira parte)
é delegável aos Ministros de Estado, ao AGU e PGR.

ØO PR pode delegar aos ministros de Estado, por
meio de decreto, a atribuição de demitir, no âmbito
das suas respectivas pastas, servidores públicos
federais.
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Atribuições do Presidente da República 
ØExtinção de cargos públicos:

üQuando vagos, poderá ser feito por decreto
autônomo e delegada aos Ministros de Estado,
ao AGU e PGR;
üQuando estiverem ocupados, a sua extinção
dependerá de lei formal. Não é matéria
delegável.

Responsabilização do PR

ØImunidade formal (prerrogativas relacionadas ao processo);
ØImunidade material (inviolabilidade civil e penal por palavras e opiniões).

O Presidente da República possui apenas imunidades formais (prerrogativas
relacionadas ao processo); ele não possui imunidade material, isto é, pode ser
responsabilizado civil e penalmente por suas palavras e opiniões.



19/02/2018

16

Cláusula de irresponsabilidade penal relativa 

ØNa vigência do mandato, o PR só pode ser responsabilizado por
atos praticados no exercício da função (in officio) ou em razão dela
(propter officium).

ØNão pode ser responsabilizado por atos estranhos. Há relativa
irresponsabilidade de atos estranhos ao exercício das funções.

Cláusula de irresponsabilidade penal relativa 

ØImunidade temporária à persecução penal. (suspensão provisória
do processo e a consequente suspensão do prazo prescricional)

ØSomente se aplica às infrações de natureza penal.
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Vedação à prisão cautelar 

ØNão são admitidas prisões cautelares (flagrante delito, prisão temporária,
prisão preventiva) do Presidente da República. É necessária uma sentença
penal condenatória emanada do STF (pela prática de crime comum)

Autorização da Câmara dos Deputados 

ØCrimes comuns e de responsabilidade: necessidade de prévio juízo
de admissibilidade político pela Câmara dos Deputados.

ØO Presidente somente será processado e julgado após autorização
da Câmara por 2/3 dos seus membros, em votação nominal (aberta).
(art.51, I, CRFB/88)
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Condição dos Governadores
Estados não têm competência para editar normas que condicionem a
instauração de ação penal contra Governador, por crime comum, à prévia
autorização da Assembleia Legislativa.

Não poderá estender a imunidade penal relativa e a vedação às prisões
cautelares aos Governadores, tampouco aos Prefeitos.

Matéria de reserva constitucional da União. Competência para legislar 
sobre prisão. 

Julgamento do PR 

Crimes Comuns

• Infrações penais comuns; 
• Tipificadas no Código 

Penal e em outras leis 
penais especiais.

Crimes de 
Responsabilidade

• Crimes de 
responsabilidade são 
infrações político-
administrativas cometidas 
no exercício do cargo
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Crimes Comuns

ØPR é processado e julgado perante o STF: após autorização da Câmara
dos Deputados. A denúncia/queixa-crime é apresentada ao STF, mas este
só poderá recebê-la após o juízo de admissibilidade político da Câmara
dos Deputados.

ØSTF pode rejeitar denúncia/queixa-crime mesmo após a autorização da
Câmara dos Deputados? SIM.

Crimes Comuns

ØRecebida a denúncia: PR ficará suspenso das suas funções e só retornará
caso seja absolvido ao final do julgamento, ou se decorrerem mais de 180
dias sem que o julgamento tenha sido concluído.

ØCondenação: seus direitos políticos serão suspensos (conforme art. 15,
III); haverá perda do mandato presidencial, sem prejuízo da sanção penal
cabível.
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Crimes de Responsabilidade

ØPR é processado e julgado pelo Senado Federal: após juízo de
admissibilidade político da Câmara dos Deputados.

ØSe a acusação for admitida pela Câmara (em votação nominal, por 2/3
dos seus membros), o processo será remetido ao Senado Federal, a fim de
que este órgão processe e julgue o Presidente. (art. 51, CRFB/88)

Novidade!

ØNo Senado, haverá novo juízo de admissibilidade da denúncia (por
maioria simples). O Senado Federal possui discricionariedade para decidir
pela instauração ou não do processo contra o PR.

ØO Senado Federal não está vinculado ao juízo de admissibilidade da
Câmara dos Deputados. (ADPF 378. Rel. Min. Luiz Edson Fachin. Julg. 17.12.2015.)
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Crimes de Responsabilidade

ØAdmitida a denúncia pelo Senado Federal (por maioria simples), será
instaurado o processo contra o Presidente. Senado Federal atua como
“Tribunal político”, sendo presidido pelo Presidente do STF.

ØApós a instauração do processo pelo Senado Federal: PR ficará suspenso
das suas funções e só retornará caso seja absolvido ao final do
julgamento, ou se decorrerem mais de 180 dias sem que o julgamento
tenha sido concluído.

Crimes de Responsabilidade

ØA condenação do Presidente pelo Senado Federal depende do voto
nominal (aberto) de 2/3 dos seus membros;

ØCondenação: i) perda do cargo e; ii) inabilitação, por 8 (oito) anos,
para o exercício de função pública, seja via concurso público, cargos
comissionados ou mandatos eletivos. (não haverá pena privativa de
liberdade). (art. 52, CRFB/88)
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Caso Dilma Rousseff

ØImpeachment da ex Presidente que culminou com a condenação por crime de
responsabilidade em razão das chamadas "pedaladas fiscais" no Plano Safra e
dos decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional.

ØO Senado acabou decidindo que a ex Presidente não ficaria inabilitada para o
exercício de função pública.

Crimes de Responsabilidade
Art. 85 CRFB/88

São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República 
que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da 

Federação;

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do País;
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Crimes de Responsabilidade
Art. 85 CRFB/88 

São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que 
atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

(...)
V - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que 

estabelecerá as normas de processo e julgamento.

Crimes de Responsabilidade
ØSúmula Vinculante nº 46 STF: A definição dos
crimes de responsabilidade e o estabelecimento
das respectivas normas de processo e julgamento
são da competência legislativa privativa da União.

ØCRFB/88:(art. 22,I) a União tem competência
privativa para legislar sobre direito penal,
incluindo-se aí os crimes de responsabilidade.

ØCaiu no XX Exame de Ordem!
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Substituição Presidencial

ØSe os pretendentes na linha sucessória forem réus em processo
penal, eles podem vir a ocupar o cargo do Presidente?

üAqueles que forem réus em processo-criminal não poderão exercer o
cargo de Presidente em substituição. (ADPF nº. 402, STF);

üA condição de réu em processo criminal não impede que o sujeito
continue exercendo a função que ocupa. Ex: Presidência da Câmara...

Questões
Exame de 
Ordem/OAB
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FGV / XIII Exame de Ordem Unificado – 2014) Imagine a hipótese na qual o
avião presidencial sofre um acidente, vindo a vitimar o Presidente da
República e seu Vice, após a conclusão do terceiro ano de mandato. A partir da
hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

a) O Presidente do Senado Federal assume o cargo e completa o mandato.
b) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições
que realizar-se-ão noventa dias depois de abertas as vagas.
c) O Presidente do Congresso Nacional assume o cargo e completa o mandato.
d) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições
que serão realizadas trinta dias após a abertura das vagas, pelo Congresso
Nacional, na forma da lei.

Régua de 
Correção

Na situação apresentada, ocorreu a vacância dos cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, ao final do
3º ano de mandato (nos dois últimos anos do mandato!).
Como consequência, o Presidente da Câmara assume
(temporariamente) o cargo e convoca eleições indiretas,
pelo Congresso Nacional, 30 (trinta) dias após aberta a
última vaga.
O gabarito é a letra D.
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(FGV / VII Exame de Ordem Unificado – 2012) Em caso de vacância dos
cargos de Presidente da República e Vice-Presidente da República no
penúltimo ano de mandato:
a) o Presidente da Câmara dos Deputados assume definitivamente o
cargo.
b) o Presidente do Senado Federal assume definitivamente o cargo.
c) far-se-á nova eleição direta.
d) far-se-á eleição indireta, pelo Congresso Nacional.

Régua de 
Correção

Olha só, meus amigos, como as questões se repetem.
Questão praticamente idêntica à anterior (rs). Havendo
vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente nos
dois últimos anos do mandato, o Presidente da Câmara
dos Deputados assume e convoca eleições indiretas, pelo
Congresso Nacional, 30 (trinta) dias após aberta a última
vaga.
O gabarito é a letra D.
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(FGV / XIII Exame de Ordem Unificado – 2014) O Presidente da República

possui uma série de competências privativas, que lhe são atribuídas

diretamente pela Constituição. Admite-se que algumas delas possam ser

delegadas ao Ministro de Estado da pasta relacionada ao tema. Dentre as

competências delegáveis, inclui-se:

a) editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62 da
Constituição.
b) nomear, observado o disposto no artigo 73, os Ministros do Tribunal de
Contas da União.
c) prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei.
d) iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição.

Régua de 
Correção

O Presidente da República poderá delegar aos Ministros de Estado,
AGU e PGR as seguintes atribuições:

- Editar decretos autônomos sobre: i) organização e funcionamento
da administração pública federal, quando não implicar aumento de
despesa, nem criação ou extinção de órgão público e; ii) extinção de
funções ou cargos públicos, quando vagos.
- Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário,
dos órgãos instituídos em lei.

- Prover e desprover cargos públicos, na forma da lei. Ressalte-se
que essa é apenas a primeira parte do art.84, XXV, cujo inteiro teor
é o seguinte: “prover e extinguir os cargos públicos federais, na
forma da lei”.
Pessoal, a FGV deu como gabarito a letra “C”. Todavia, confesso
que essa questão gerou muita polêmica, já que a extinção de cargos
públicos ocupados não pode ser delegada pelo Presidente da
República. Apenas a extinção de cargos públicos vagos (que é
matéria de decreto autônomo) pode ser delegada.
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(FGV / XXII Exame de Ordem – 2017) O Presidente da República descumpriu
ordem judicial, emanada de autoridade competente, impondo à União o
pagamento de vantagens atrasadas, devidas aos servidores públicos
federais ativos e inativos. A Advocacia Geral da União argumentava que a
mora era justificável por conta da ausência de previsão de recursos públicos
em lei orçamentária específica. Apesar disso, um grupo de parlamentares,
interessado em provocar a atuação do Ministério Público, entendeu ter
ocorrido crime comum de desobediência, procurando você para que, como
advogado(a), informe que órgão seria competente para julgar ilícito dessa
natureza. Dito isto e a par da conduta descrita, é correto afirmar que o
Presidente da República deve ser julgado:

a) pela Câmara dos Deputados, após autorização do Senado Federal.
b) pelo Senado Federal, após autorização da Câmara dos Deputados.
c) pelo Supremo Tribunal Federal, após autorização da Câmara dos
Deputados.
d) pelo Supremo Tribunal Federal, após autorização do Congresso
Nacional.



19/02/2018

29

Régua de 
Correção

Comentários:
Opa! Questão fresquinha de 2017. Pessoal, o que
acabamos de estudar? Vimos que nos crimes comuns, o
Presidente da República será processado e julgado pelo
STF. Mas, é necessário o prévio juízo de admissibilidade
político da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus
membros.
O gabarito é a letra C.

(FGV / XX Exame de Ordem Unificado – 2016) O Presidente da
República, após manter áspera discussão com um de seus primos, que
teve por motivação assuntos relacionados à herança familiar, efetua um
disparo de arma de fogo e mata o referido parente. Abalado com o grave
fato e preocupado com as repercussões políticas em razão de sua
condição de Presidente da República, consulta seu corpo jurídico,
indagando quais as consequências do referido ato no exercício da
presidência.

Seus advogados, corretamente, respondem que a solução extraída do
sistema jurídico-constitucional brasileiro é a de que
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A) será imediatamente suspenso de suas funções pelo prazo de até 180
dias, se recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal.
B) será imediatamente suspenso de suas funções pelo prazo de até 180
dias, se recebida a denúncia pelo Senado Federal.
C) será imediatamente suspenso de suas funções, se a acusação for
autorizada por dois terços da Câmara dos Deputados e a denúncia
recebida pelo Supremo Tribunal Federal.
D) será criminalmente processado somente após o término do mandato,
tendo imunidade temporária à persecução penal.

Régua de 
Correção

Comentários:

Pessoal, questão tranquila hein? Estamos diante de crimes
comuns. O caso prático relata a prática de crime de homicídio.
Não há relação alguma com o exercício da função. (Não se
trata de crime de responsabilidade) .

O Presidente só poderá ser responsabilizado criminalmente
após o término do seu mandato. Trata-se de proteção
conferida pela cláusula de irresponsabilidade penal relativa,
prevista no §4º, art. 86, CRFB/88. Na vigência do mandato, o
Presidente da República não pode ser responsabilizado por
atos estranhos ao exercício de seu mandato.

Gabarito letra D.
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(FGV / XVI Exame de Ordem Unificado – 2015) Um representante da
sociedade civil, apresentando indícios de que o Presidente da República
teria ultrapassado os gastos autorizados pela lei orçamentária e,
portanto, cometido crime de responsabilidade, denuncia o Chefe do
Poder Executivo federal à Câmara dos Deputados. Protocolizada a
denúncia na Câmara, foram observados os trâmites legais e regimentais
de modo que o Plenário pudesse ou não autorizar a instauração de
processo contra o Presidente da República.
Do total de 513 deputados da Câmara, apenas 400 estiveram presentes à
sessão, sendo que 260 votaram a favor da instauração do processo.
Diante desse fato:

a) o processo será enviado ao Senado Federal para que este, sob a
presidência do presidente do STF, proceda ao julgamento do Presidente
da República.

b) o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que a
Corte Maior proceda ao julgamento do Presidente da República.

c) o processo deverá ser arquivado, tendo em vista o fato de a decisão da
Câmara dos Deputados não ter contado com a manifestação favorável de
dois terços dos seus membros.

d) dá-se o impeachment do Presidente da República, que perde o cargo e
fica inabilitado para o exercício de outra função pública por oito anos.
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Régua de 
Correção

Comentários:
O processo por crime de responsabilidade somente pode
ser autorizado após o juízo de admissibilidade político
feito pela Câmara dos Deputados, pelo voto de 2/3 dos
seus membros. Assim, seria necessário o voto de 342
membros.
O gabarito é a letra C.

FGV / IV Exame de Ordem Unificado – 2011) A respeito do regime de
responsabilidade do Presidente da República, assinale a alternativa correta.
a) O ato do Presidente da República que atenta contra o livre exercício do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação é considerado crime de
responsabilidade.
b) O Presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade
somente após a condenação pelo órgão competente.
c) Compete ao Congresso Nacional processar e julgar o Presidente da República
nos crimes de responsabilidade.
d) Só se admite acusação contra o Presidente da República por três quintos da
Câmara dos Deputados.
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Régua de 
Correção

Comentários:
Letra A: correta. É exatamente o que dispõe o art. 85, II,
CF/88. É crime de responsabilidade do Presidente o ato que
atenta contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais
das unidades da Federação é considerado crime de
responsabilidade.
Letra B: errada. Nos crimes de responsabilidade, o Presidente
ficará suspenso de suas funções após a instauração do
processo pelo Senado Federal.
Letra C: errada. O Senado Federal é que irá processar e julgar
o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
Letra D: errada. O juízo de admissibilidade da Câmara dos
Deputados depende do voto de 2/3 (dois terços) dos seus
membros.
O gabarito é a letra A.

Fim....
diegocerqueira@estrategiaconcursos.com.br
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