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Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Forma de Governo: aqui, temos informações relativas a como se dá a instituição 

do poder na sociedade e como se dão as relações entre governantes e 

governados. Quem deve exercer o poder e como o exerce (Silva). 

- Duas possibilidades: Monarquias ou Repúblicas.  

- Monarquia: é o governo de uma só pessoa, caracterizado pela vitaliciedade, 

hereditariedade e irresponsabilidade do Chefe de Estado.  

 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Irresponsabilidade: significa que, em um Estado Absolutista, as ações do rei não 

eram passíveis de controle (“a palavra do rei é a lei” e “The King can do not 

wrong”).  

- Monarquias absolutas: todo poder está concentrado nas mãos do soberano, que 

o exerce de modo ilimitado, tanto para criar quanto para aplicar as leis e gerir a 

máquina estatal (Pinho). 

- Monarquias constitucionais: o poder real é limitado por uma Constituição. 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- República: caracterizada pela eletividade, temporariedade dos membros dos 

Poderes Legislativo e Executivo e por um regime de responsabilização dos 

ocupantes dos cargos públicos (Pinho). 

- Res pública: a “coisa” é pública. O termo é designativo de uma coletividade 

política, a coisa do povo e para o povo.  



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Rousseau: “Estado regido pelas leis, qualquer que seja a sua forma de 

administração”. 

- Kant: uma verdadeira República “é e não pode deixar de ser um sistema 

representativo, no qual os direitos do povo são custodiados por deputados que 

representam a vontade unificada dos cidadãos” (Lewandowski). 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Princípio Republicano: na CF/88, não se resume à eleição dos representantes do 

povo, por um mandato renovável periodicamente, mas implica na igualdade de 

acesso dos cidadãos aos cargos públicos e a atenção aos objetivos fundamentais 

da República (Lewandowski). 

 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- STF: “O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera 

discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o STF, nas 

infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante 

o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do 

indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade 

(desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação 

constitucional [...]” (Inq 1.376 AgR).  

 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- “O que discrimina a forma republicana não é apenas a coexistência dos três 

poderes, indispensáveis em todos os governos constitucionais, mas, sim, a 

condição de que, sobre existirem os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, os 

dois primeiros derivem, realmente, de eleições populares. A forma republicana 

implica a necessidade de legitimidade popular do Presidente da República, 

Governadores e Prefeitos” (Silva). 

- Não é uma cláusula pétrea (lembre-se do Plebiscito de 1993). 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Sistema de Governo: diz respeito ao modo como se relacionam os Poderes, em 

um sistema tripartido (executivo, Legislativo e Judiciário). Parlamentarismo e 

Presidencialismo. 

- “Técnicas que regem as relações entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo no 

exercício das funções governamentais. O modo como se estabelece esse 

relacionamento, de sorte a preponderar maior independência ou maior 

colaboração entre eles” (Silva). 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Parlamentarismo: nesse sistema, o Poder Executivo é dividido entre um Chefe de 

Estado (Monarca ou Presidente da República – representação internacional) e um 

Chefe de Governo (geralmente, um Primeiro Ministro – governança interna, 

administração da máquina pública, realização de um plano de governo). 

Interdependência entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

- Compatível com monarquias constitucionais e repúblicas.  

 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Como regra geral, o Parlamento escolhe o Primeiro Ministro, que é nomeado 

pelo Presidente da República ou Monarca; sua permanência no cargo depende da 

manutenção da confiança do Parlamento – se este retirar a confiança, o Primeiro 

Ministro cai, pois não tem nem mandato nem investidura por tempo certo (Silva). 

 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Note que o governo é responsável perante o Parlamento (e depende de seu 

apoio e confiança para governar) e o Parlamento é responsável perante os 

eleitores (Silva). 

- Existe a possibilidade de se auferir a confiança do povo, dissolvendo-se o 

Parlamento e convocando-se novas eleições.  

- Geralmente esta competência é atribuída ao Chefe de Estado (Silva).  

 

 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Presidencialismo: sistema típico das Repúblicas, as funções de Chefe de Estado e 

Chefe de Governo são exercidas pela mesma pessoa, que cumpre mandato por 

tempo determinado e é eleito pelo povo.  

- As relações entre os Poderes Legislativo e Executivo são mais rígidas e melhor 

separadas, ainda que devam se dar de modo harmônico.   



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- “Eventual plano de governo, mesmo quando aprovado por lei, depende 

exclusivamente da coordenação do Presidente da República, que o executará ou 

não, bem ou mal, sem dar satisfação jurídica a outro Poder (a não ser em 

prestações de contas financeiras e anuais, a posteriori)” (Silva).  

- O sistema de governo também não é protegido por cláusula pétrea (lembre-se 

do Plebiscito de 1993). 

 



 


