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-Noções de governo 
O governo tem a incumbência de exercer a direção 
suprema e geral do Estado, determinar a forma de 
realização de seus objetivos, estabelecer as diretrizes 
que pautarão sua atuação, os planos governamentais, 
sempre visando a conferir unidade à soberania estatal. 
Essa função política, própria do governo, abrange 
atribuições que decorrem diretamente da Constituição e 
por esta se regulam. 
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-Sistema de governo 
No Brasil, optou-se pelo sistema presidencialista de governo. O 
Presidente da República é o Chefe do Poder Executivo federal e 
exerce, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior 
da administração pública federal, cabendo a ele sua organização 
e estruturação (CF, arts. 61 e 84 ). Em decorrência da forma 
federativa de Estado e do princípio da simetria das esferas 
políticas, os Chefes dos Poderes Executivos e das administrações 
públicas do Distrito Federal e dos estados serão, 
respectivamente, o Governador do Distrito Federal e os 
Governadores dos estados; pela mesma razão, os Chefes dos 
Poderes Executivos municipais, bem como das administrações 
públicas dos municípios, serão os seus Prefeitos.  
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-Forma de governo  
O conceito de forma de governo refere-se à maneira como se dá 
a instituição do poder na sociedade, e como se dá a relação entre 
governantes e governados. Caso a instituição do poder se dê por 
meio de eleições, por um período certo de tempo, e o 
governante represente o povo, bem como tenha o dever de 
prestar contas de seus atos, teremos a forma de governo 
republicana (res publica, coisa do povo).  
características básicas da república:  
a) eletividade, seja ela direta ou indireta;  
b) temporalidade no exercício do poder;  
c) representatividade popular;  
d)  responsabilidade do governante (dever de prestar contas).  


