
 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris.                                                                           www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a1

 

 

Curso/Disciplina: Direito Constitucional  

Aula: Tipos de Governo. Sistemas de Governo.   

Professor (a): Marcelo Tavares  

Monitor (a): Lívia Cardoso Leite  

 

Aula 23 

 

- Tipos de Estado – classificação que leva em conta a centralização ou descentralização do 

poder. Se o poder do Estado está centralizado em 1 pessoa jurídica, ele será de modelo Unitário. Se está 

descentralizado em mais de 1 pessoa jurídica, será Composto.  

No Estado Unitário, o poder centralizado em 1 pessoa jurídica pode ser desconcentrado em 

mais de 1 órgão.  

 

Descentralização é diferente de desconcentração.  

Descentralização: divisão do poder em mais de 1 pessoa jurídica. Ex: Administrações Direta e 

Indireta brasileiras. O poder é dividido entre pessoas jurídicas diferentes.  

Desconcentração: dentro da mesma pessoa jurídica o poder é repartido entre órgãos 

internos.  

 

O Estado Unitário pode ser desconcentrado em relação a órgãos internos. Ele pode ser Simples, 

Regional ou Autonômico.  

Simples: Estado centralizado e concentrado. Poder exercido basicamente por 1 órgão só.  

Regional e Autonômico: Estados em que há desconcentração.  

Regional – Ex: França. Ela é dividida em regiões e os estatutos destas são disciplinados pelo 

poder central.  

Autonômico – Ex: Espanha. Os estatutos são disciplinados pelos povos das regiões, dependendo 

de ratificação do poder central.  

 

No Estado Composto há a descentralização do poder entre pessoas jurídicas. É o que ocorre 

no Estado Federal, adotado pelo Brasil.  

 

Existem basicamente 3 modelos de Estado Composto. 2 são mais vinculados à Monarquia: 

Estado Composto da União Pessoal, Estado Composto da União Real e Estado Federal (modelo adotado pelo 

Brasil).  
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- Tipos ou Formas de Governo.  

 

ADCT, art. 2º - No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma 

(república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem 

vigorar no País. 

 

O Tipo de Governo se interessa por como se adquire e se mantém o poder e pelo 

relacionamento entre o Estado e a sociedade – se o Estado reconhece formalmente a existência de classes 

sociais através de títulos de nobreza, ou não. Se sim, é uma Monarquia, que tem barões, duques, 

arquiduques etc. Se não, se a Constituição fizer previsão de que todos os cidadãos devem ser tratados de 

forma igual, é uma República.  

 

Se a previsão é de que o poder se mantém de forma vitalícia, não sendo exercido de forma 

temporária, é uma Monarquia. Se a previsão é de exercício de poder periódico, temporário, é uma 

República.  

 

- Sistemas ou Regimes de Governo – preocupa-se em como funciona o Poder Executivo.  

 

Obs: há autores que não entendem como sinônimos os termos sistema e regime. Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho afirma que sistema é a previsão teórica e regime é como funciona na prática.  

 

- Tipos ou Formas de Governo:  

 

Existem basicamente 2: 

- Monarquia. Pode ser dividida em Absolutista e Constitucional;  

- República.  

 

Monarquia: o poder do rei é vitalício e admite-se o privilégio, que é o reconhecimento por 

títulos de nobreza da existência formal de classes sociais, de cidadãos que podem exercer determinadas 

prerrogativas pessoais. Essas prerrogativas não são funcionais, mas pessoais. Dentro desse grupo, ainda há 

uma discriminação por títulos de nobreza. Dependendo do título, há mais ou menos privilégios.  

As Monarquias atuais têm uma previsão de transmissão de poder por hereditariedade. Mas 

pode-se imaginar a criação de uma Monarquia através da conquista. Hoje não é tão comum, mas na época 

feudal, na da formação dos Estados Modernos, não o era. Um reino dominava outro através da conquista.  

 

República: o poder do Chefe de Estado é temporário e não se admite o privilégio. Não há 

distinção formal entre classes sociais.  

Dentro da República existe a prerrogativa, que é diferente de privilégio. A prerrogativa tem 

fundamento funcional e deve ser razoável. O privilégio é um reconhecimento pessoal.  
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CF, art. 86, §3º - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente 

da República não estará sujeito à prisão. 

§4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos 

estranhos ao exercício de suas funções. 

 

O Presidente da República é imune a prisões processuais. Ele não pode ser preso em flagrante, 

temporariamente ou preventivamente. Isso é uma prerrogativa, pois decorre da função presidencial como 

Chefe de Estado.  

 

CF, art. 86, §4º - Durante o mandato fica suspensa a prescrição da pretensão punitiva.  

 

O princípio republicano é um paradigma importante para declarar a invalidade, a nulidade, de 

leis que a título de instituírem prerrogativas instituem verdadeiros privilégios, o que é antirrepublicano. Ex: 

CERJ e outras Constituições estaduais estenderam as prerrogativas do art. 86, §§3º e 4º da CF aos 

Governadores, que não são Chefes de Estado, mas Chefes de Governo de entidades federativas. Essas 

previsões foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Houve um desvio de finalidade na previsão da 

prerrogativa.  

 

Monarquia Absolutista: o poder do rei não advém da Constituição, tendo outro fundamento. 

Ex: fundamento divino, como no Vaticano. O Vaticano é um Estado e o Papa é um rei, um monarca 

absolutista com fundamento teísta. A justificativa do poder do Papa como chefe do Estado do Vaticano é 

que ele é escolhido pelo poder do Espírito Santo.  

 

Quando o fundamento do poder do rei deriva da Constituição, tem-se uma Monarquia 

Constitucional.  

 

Constituição brasileira de 1824: foi outorgada pelo Imperador. O Tipo de Governo era 

Monarquia Absolutista. A Constituição foi outorgada pelo rei, não se submetendo este à Constituição, pois 

estaria acima dela. Sua legitimidade não dependia dela.  

Porém, no 2º Império, D. Pedro II se submeteu à Constituição, transformando a prática política 

em uma Monarquia Constitucional, apesar de a Constituição ser a mesma, formalmente Absolutista, na qual 

não se admitia que o poder do rei derivasse da Constituição, eis que ele era legitimado antes dela, sendo um 

poder pré-constitucional.  

 

- Sistemas ou Regimes de Governo:  

 

Os 4 principais são:  

- Poder Diretorial – Peculiaridade da Suíça. O Poder Executivo é colegiado. Os Ministros são 

parlamentares e são escolhidos pelo parlamento. As decisões principais são tomadas pelo colegiado, por 

maioria. Existem alguns atos monocráticos. O 1º Ministro exerce temporariamente a função, que vai sendo 

revezada entre os Ministros do colegiado. Há, então, o revezamendo da chefia de Governo.  
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- Parlamentarismo – O poder emana do Parlamento. Existe um Poder Executivo dual, dividido 

em Chefia de Estado e Chefia de Governo. O governo é escolhido pelo parlamento. O povo escolhe o 

parlamento. O governo é formado por parlamentares do partido da maioria. O 1º Ministro (ou chanceler, 

como na Alemanha) é o líder do partido da maioria. Os Ministros têm responsabilidade própria. Não 

exercem mero cargo comissionado como acontece no Presidencialismo. O parlamento pode derrubar o 

governo.  

Na maioria dos países parlamentaristas do Ocidente, quando o governo é empossado tem de 

apresentar um projeto de governo. Este é submetido à aprovação do parlamento. Ao votar favoravelmente, 

o parlamento dá respaldo, através da confiança, ao funcionamento do governo. Se o governo começa a se 

mostrar incompetente e não consegue executar seu projeto de governo, pode ser derrubado através de um 

voto de desconfiança ou de uma moção de censura, a depender do país. São votações que, aprovadas por 

maioria, fazem com que o governo caia.  

Caindo o governo, 2 coisas podem acontecer: o partido da maioria continua tendo maioria para 

a formação de outro governo ou o Chefe de Estado, que é o Presidente ou o rei, pode dissolver o parlamento 

e convocar outras eleições.  

 

Obs: a dissolução do parlamento pode ocorrer normalmente, devido a um calendário, uma 

legislatura, ou pode ser antecipada diante de um governo que perdeu a confiança no parlamento.   

 

- Presidencialismo – Adotado pelo Brasil. O Presidente acumula a Chefia de Estado e a Chefia 

de Governo. A legitimidade dele é popular, o que acontece por votação direta ou indireta. No Brasil o voto é 

direto. O povo escolhe na urna.  

Nos EUA a votação é indireta. O povo escolhe um colégio eleitoral e este escolhe o Presidente 

da República.  

O povo escolhe paralelamente o parlamento e o Presidente. Os parlamentares são 

representantes do povo e o Presidente é escolhido pelo povo. A escolha da Chefia de Estado e de Governo 

não advém do Parlamento. Logo, este não pode derrubar o Presidente da República por uma decisão 

política. Ele só sai do cargo se cometer um crime comum e for condenado ou se cometer um crime de 

responsabilidade e for condenado por um órgão parlamentar. No Brasil a condenação é pelo Senado. A 

condenação é política.  

Os Ministros exercem cargos comissionados, não sendo responsáveis politicamente por suas 

pastas. A responsabilidade é toda do Presidente da República.  

 

CF, art. 87 - Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e 

no exercício dos direitos políticos. 

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta 

Constituição e na lei: 

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na 

área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República; 

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; 

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério; 
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IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente 

da República. 

 

CF, art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República: 

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 

 

O parlamento não tem de aprovar as escolhas dos Ministros.  

 

O parlamento não pode destituir o Presidente da República por razões políticas.  

 

O Brasil possui 1 dos modelos de sistema presidencialista mais rígidos da América Latina.  

 

- Semipresidencialismo – adotado principalmente por alguns países europeus, como França e 

Portugal. O Poder Executivo é dual. A Chefia de Estado é do Presidente e a de Governo é do Governo, que é 

chefiado por 1º Ministro. Os Ministros no Parlamentarismo são Deputados escolhidos pelo Parlamento. No 

Semipresidencialismo, o 1º Ministro e a composição do governo é escolha do Presidente da República. Os 

Ministros não precisam ser parlamentares e em alguns países não podem ser.  

A queda do Governo pode ocorrer por ato do Presidente da República ou por ato do 

parlamento, que votando moção de censura, vincula o Presidente da República.  

A escolha do Presidente da República tem fundamento popular, seja por eleição direta ou por 

indireta.  

Os Ministros não são meros ocupantes de cargos comissionados. São indicados pelo 1º Ministro 

e nomeados pelo Presidente da República, mas são responsáveis por suas áreas.  

Assim como ocorre no Parlamentarismo, a influência do Governo no parlamento é muito 

importante.  

 

 

 

 

 

 

 


