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Formas	de	Governo	



•  Formas de governo o modelo institucional 
de administrar uma sociedade. 

•  São formas de governo: a monarquia, o 
anarquismo e a república.  

•  E são práticas governamentais: o 
absolutismo, a democracia, o 
parlamentarismo, a aristocracia, o 
presidencialismo e o totalitarismo. 



Monarquia: forma de 
governo de uma só pessoa, 
no caso, o rei.  
A troca de poder 
monárquico pode ser feita 
de forma hereditária ou por 
indicação  
 
Ex.: monarquia 
parlamentarista.	



República: forma em que o governante é eleito 
pelo povo. A república pode ser associada a 
uma prática governamental:  
 
a) a república aristocrática (o governo é de 
responsabilidade de grupos privilegiados);  



b) a república presidencialista: o presidente 
é eleito, ficando no cargo por tempo 
determinado (no Brasil, quatro anos) e tendo 
como característica a divisão do poder em 
administrativo, legislativo e executivo;  
 



c) a república parlamentarista: o 
governante é eleito para o cargo de chefe 
de Estado, enquanto o parlamento escolhe 
o chefe de governo. (Alemanha)	



Sistemas	de	Governo	



•  Sistema de governo: o modo pelo qual 
os poderes se relacionam, especialmente 
o executivo e o legislativo. 

•  Varia de acordo com o grau de separação 
dos poderes, indo desde a separação 
estrita entre os poderes legislativo e 
executivo (presidencialismo), até a 
dependência do governo junto ao 
legislativo (parlamentarismo). Chefe de 
Estado e chefe de governo não se 
confundem.	



•   O sistema de governo adotado por um 
Estado não deve ser confundido com a 
sua forma de Estado (Estado unitário ou 
federal) ou com sua forma de governo 
(monarquia, república, etc)



•  Semipresidencialismo:	é um sistema de 
governo no qual o chefe de governo 
(geralmente primeiro-ministro) e o chefe de 
Estado (geralmente com o título de 
presidente) compartilham o poder 
executivo, ambos participando do cotidiano 
da administração pública. Difere do 
parlamentarismo por ser o chefe de Estado 
eleito pelo voto direto, e difere do 
presidencialismo por ter o chefe de governo 
participação no legislativo.	



Regime	Polí5co	



REGIME	POLÍTICO	

•  Democracia	
•  Autocracia	
•  Ditadura	
•  Plebiscito	
•  Referendo	
•  IniciaBva	
•  Veto	popular	
•  Recall	



REGIME	POLÍTICO	

•  Democracia:	regime	políBco	em	que	a	
ConsBtuição	assegura	direitos	individuais	e	
coleBvos,	eleição	periódica	pelo	sufrágio	
universal,	separação	e	limitação	de	poderes	e	
pluralidade	de	parBdos,	visando	a	promover	o	
bem	público	do	povo.	

(Democracia	direta,	democracia	indireta,	
democracia	semidireta,	etc.)	



REGIME	POLÍTICO	

•  Autocracia:	governo	absoluto	exercido	por	
uma	só	pessoa	(ditadura	pessoal)	ou	órgão	
(ditadura	parBdária).	A	vontade	desse	homem	
é	a	lei,	com	centralização	da	criação	das	
normas	e	concentração	do	poder.	

•  O	poder	políBco	já	pertence	a	um	
determinado	grupo	(pode	ser	uma	família),	e	
perpetua,	não	é	temporário.	

	



REGIME	POLÍTICO	

•  Ditadura:	governo	do	
ditador,	que	
estabelece	tudo	e	
reúne	em	si	todos	os	
poderes	públicos,	
inclusive	legislando.		

•  Não	é	perpétuo,	há	
mudança	temporária.	



REGIME	POLÍTICO	

•  Plebiscito:	consulta	ao	povo	sobre	assunto	de	
interesse	relevante	para	que	manifeste	
livremente	sua	opinião	sobre	o	tema	(art.	2o,	
ADCT)	



REGIME	POLÍTICO	
•  Referendo:	os	eleitores	se	pronunciam	a	
posteriori	sobre	decisão	legislaBva.	Devem	
responder	sim	ou	não.	

•  Ex.:	comércio	de	armas.	
•  Referendum	consBtuinte:	para	definir	se	
existe	necessidade	de	reforma	da	
ConsBtuição.	

•  Referendum	legislaBvo:	leis	ordinárias	
•  Referendum	consulBvo:	o	povo	opina	sobre	
matéria	a	ser	legislada.	



REGIME	POLÍTICO	
•  IniciaBva:	dá	a	certo	número	de	eleitores	o	
direito	de	propor	emenda	consBtucional	ou	
projeto	de	lei.	

•  CF/88:	pode	ser	exercida	pela	apresentação	à	
Câmara	dos	Deputados	de	projeto	de	lei	
subscrito	por,	no	mínimo,	um	por	cento	do	
eleitorado	nacional,	distribuído	por	5	estados,	
com	no	mínimo	3	décimos	por	cento	dos	
eleitores	de	cada	um	deles	(art.	61,	p.	2o,	CF)	

•  147.302.357	eleitores.	



REGIME	POLÍTICO	

•  Veto	popular:	aprovação	dentro	de	certo	
prazo	de	um	projeto	de	lei	

•  Recall:	usado	nos	EUA,	o	povo	recusa	a	
decisão	judicial	e	faz	prevalecer	a	
determinação	da	lei	julgada	inconsBtucional.	
A	vontade	do	povo	prevalece.	



Separação	dos	Poderes	
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