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Estrutura da Aula

1.Diferença entre Formas de Governo (Monarquia ou 
República) e Sistemas;

2.Diferença entre Parlamentarismo e Presidencialismo
3.O que é o semipresidencialismo
4.Parlamentarismo no Brasil



Formas e Sistemas de Governo

§ Formas – opção dada pelo Regime político do pais –

Republicano ou Monarquista. Na perspectiva democrática:

República Democrática e Monarquia Constitucional. Cuba é

uma República, como a China também é, mas não

necessariamente são democracias na perspectiva liberal.

§ Sistemas de governo: Escolha política da organização e

relação de Poder. Presidencialismo, Parlamentarismo ou

Semi-Presidencialismo



Parlamentarismo

§ Legitimidade indireta: não há votação popular para o Chefe 
do Executivo (primeiro-ministro/chanceler), que é escolhido 
pelo partido ou pela coalizão que fez maioria no Parlamento;

§ O governo sobrevive enquanto essa maioria for preservada, 
enquanto a maioria tolerar o governo. A queda do governo 
por perda de apoio parlamentar implica também na 
dissolução do parlamento e na convocação de novas 
eleições. É um sistema de dependência mútua. 

§ Chefia de Estado exercida pelo Presidente ou pelo Monarca, 
que exercem funções simbólicas ou cerimoniais 
(Inglaterra e Alemanha). 



Parlamentarismo

§ A nomeação dos ministros depende de aprovação pelo
Parlamento e o próprio primeiro-ministro também é produto
da maioria parlamentar;

§ O gabinete é majoritariamente político, alguns países
exigindo que os ministros sejam membros do parlamento;

§ Os partidos são mais ativos uma vez que os governos são
partidários, podendo, inclusive, a agremiação política
substituir primeiro-ministro caso ainda tenha maioria no
parlamento (exemplos: substituição de Tony Blair por Gordon
Brow, e de David Cameron por Teresa May e dessa por Boris
Johnson).

§ O primeiro ministro é obrigado a prestar contas no
Parlamento de forma rotineira.



Boris Johnson stands up during prime minister's questions in UK parliament. 
© Jessica Taylor/UK Parliament



Presidencialismo

§ Sistema de independência mútua. O Poder Legislativo tem 
mandato fixo e próprio e o Poder Executivo tem mandato fixo 
e próprio. O tempo dos mandatos pode ser diferente.

§ O presidente é Chefe de Estado e Chefe de Governo.
§ O presidente é sempre o chefe do Executivo, é eleito pelo 

voto popular e tem mandato fixo, independente do mandato 
legislativo.

§ A única  hipótese de afastamento do presidente é um 
processo de Impeachment.

§ Os ministros são escolhidos pelo presidente e independem 
de aprovação do parlamento.



Presidencialismo

§ Parlamentares não são responsáveis pela implementação da 
agenda de políticas, nem pelo exercício do governo. Uma das 
funções do legislativo é fiscalizar o executivo.

§ Esse sistema levaria a impasses quando não se tem maioria 
legislativa – crises de governabilidade, sobretudo em sistemas 
multipartidários. 

§ No caso do Brasil, é praticamente impossível um presidente ser 
eleito com maioria parlamentar. Isso implica em lançar mão de 
negociação política para compor a maioria.

§ Poderes do presidente: editar decretos e medidas provisórias (pró-
ativos), e vetar, totalmente ou parte a legislação aprovada pelo 
legislativo (reativos).

§ Executivo com grande poder de agenda junto ao Legislativo.



PARLAMENTARISMO PRESIDENCIALISMO
Separação entre chefe de 
governo e de estado

O presidente é o chefe de 
governo e de estado

Executivo indicado pelo 
parlamento

Executivo eleito pelo voto direto

Mandato executivo atrelado ao 
mandato legislativo

Mandato do executivo 
independente do mandato 
legislativo

A formação de governo 
pressupõe a formação de 
maioria parlamentar, e a sua 
sobrevivência depende da 
manutenção desse apoio.

O governo independe de 
formação de maiorias 
parlamentares

Mandato flexível Mandato fixo



PARLAMENTARISMO PRESIDENCIALISMO
Incentivo à cooperação política; Escolha direta do chefe de 

governo +legítimo e +democrático
Flexibilidade para resolver crises: 
moção de desconfiança;

Estabilidade do Executivo e 
capacidade de ação unilateral do 
Presidente;

Desvantagem: falta de 
legitimidade (ou caráter pouco 
democrático) do chefe de governo 
(escolha indireta);

Desvantagem: rigidez institucional 
para solução de conflitos 
(impeachment é um processo 
longo);

Instabilidade ministerial e paralisia 
decisória em sistemas 
multipartidários;

Fracos Incentivos a cooperação 
política entre os poderes.

Vantagens e Desvantagens



Semipresidencialismo (Robert Elgie)

Sistema de governo cuja constituição estabelece um chefe de Estado diretamente 
eleitor pelo povo e um primeiro-ministro e um gabinete dependentes da confiança
parlamentar;

1. Regime Pemiê-Presidencial (França e Portugal), o primeiro-ministro e o gabinete são 
coletivamente responsáveis apenas perante o parlamento. (Shugart e Carey)

2. Dinâmica efetiva dos regimes:
Ø Dinâmica parlamentarista: os partidos controlam o executivo e a assembleia, 

reduzondo o chefe de estado a funções meramente simbólicas. Apesar dos poderes 
constitucionais, funciona como um parlamentarismo pude (Ex: Áustria)

Ø Dinâmica diárquica: pode significar a demarcação de áreas distintas de governo 
para o presidente e o primeiro-ministro, ou a ausência de uma hierarquia entre os 
dois. (Ex: Portugal)

Ø Dinâmica presidencialista: o presidente controla de tal maneira o poder executivo 
que o primeiro-ministro fica reduzido à condição de “chefe fe estado-maior” do 
presidente. O regime, na prática, funciona como um sistema presidencialista. (Ex: 
França)



Países Semipresidencialistas (influência de Port)



Experiências Parlamentaristas no Brasil

§ Império (segundo reinado);
• Poder Moderador do Imperador submetia o gabinete ao imperador;
• Gabinete dissolvido e reorganizado por mais de 30 vezes

§ República de 1946 - 1964
• Instituição do Parlamentarismo via Ato Adicional de 1961 (Emenda

Constitucional nº 04 da Constituição Federal de 1946);
• Contexto: renúncia de Jânio Quadros e veto militar à posse do vice-presidente

(João Goulart);
• Características: presidente eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e

responsável por nomear o primeiro-ministro (presidente do Conselho de
Ministros). Este, por sua vez, indicaria os ministros de Estado.

• https://youtu.be/ka0x8XmNfeQ (reproduzir os primeiros 8 minutos)

https://youtu.be/ka0x8XmNfeQ


Experiências Parlamentaristas no Brasil

§ República de 1946 - 1964
• O parlamentarismo durou 14 meses, com três gabinetes ministeriais 

diferentes; 
• Instabilidade do governo levou ao adiantamento do plebiscito para 

escolha entre presidencialismo e parlamentarismo para 1963;
• Em 01/04/1964 acontece o Golpe Militar, e a democracia é interrompida 

no Brasil.



Plebiscito 1993

§ Previsto pela CF 1988, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias: “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”.

§ Data alterada pela EC nº 02/1992 (21 de abril de 1993).



Plebiscito 1993

§ Presidencialismo
§ Parlamentarismo
§ Monarquia

http://youtu.be/g3-7zsYIU8g
http://youtu.be/nDbFMRK95N8
https://www.youtube.com/watch?v=hzRtvpLEAsY


O Plebiscito de 1993 - Resultado

Forma de governo Sistema de governo



STF e o Parlmentarismo

§ Questionamento de 1997 sobre a necessidade da realização 
de novo plebiscito para se adotar o parlamentarismo ainda 
hoje não foi julgado pela corte. (MS 22972)

§ Sempre que a discussão reaparecia o STF “ameaçava” 
decidir sobre o tema.
üAbril de 2002; Agosto de 2015; Novembro de 2017; Maio de 2018, 

O processo foi “declaro extinto” em junho de 2018;



Para não esquecer

No parlamentarismo todos os governos precisam de
maioria no Legislativo, posto que, caso contrário,
novas eleições são convocadas, enquanto no
presidencialismo o presidente pode sofrer oposição de
uma maioria parlamentar.
ØExemplos recentes: Israel e Espanha

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/09/22/israel-espanha-italia-entenda-por-que-paises-parlamentaristas-enfrentam-dificuldades-para-formar-governos.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/11/israel-dissolve-parlamento-e-tera-novas-eleicoes-para-definir-primeiro-ministro-em-marco-de-2020.ghtml
https://www.poder360.com.br/internacional/sem-coalizao-de-governo-espanha-convoca-novas-eleicoes/


Para não esquecer: diferenças institucionais

Ø no presidencialismo todo e qualquer governo deve incluir o
presidente, portanto o partido do presidente deve fazer parte
de todo e qualquer governo. Logo o espaço das coalizões
ministeriais possíveis é menor em regimes presidencialistas
do que em regimes parlamentaristas.

Ø no presidencialismo o partido do presidente é sempre o
partido formador da coalizão.

Ø no presidencialismo o governo permanece no poder mesmo
que uma maioria deseje substituí-lo.
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Bibliografia de Consulta - Links
§ Parlamentarismo na República de 1946: https://www.youtube.com/watch?v=ka0x8XmNfeQ

§ Campanha Plebiscito 1993:
• Presidencialismo - http://youtu.be/g3-7zsYIU8g
• Parlamentarismo - http://youtu.be/nDbFMRK95N8
• Monarquia - https://www.youtube.com/watch?v=hzRtvpLEAsY

§ STF e o Parlamentarismo:
• https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/05/29/stf-analisa-em-junho-se-parlamentarismo-pode-ser-

instaurado-por-emenda.ghtml
• https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/congresso-pode-instituir-parlamentarismo-por-conta-

propria-stf-vai-decidir-d2h0ns8oddcqqi1l3ok5ldegp/
§ Convocação de Novas Eleições: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/09/22/israel-espanha-italia-

entenda-por-que-paises-parlamentaristas-enfrentam-dificuldades-para-formar-governos.ghtml
• Israel: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/11/israel-dissolve-parlamento-e-tera-novas-eleicoes-

para-definir-primeiro-ministro-em-marco-de-2020.ghtml
• https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/16/presidente-de-israel-encarrega-benny-gantz-de-formar-

governo-novo-parlamento-toma-posse.ghtml
• Espanha: https://www.poder360.com.br/internacional/sem-coalizao-de-governo-espanha-convoca-novas-

eleicoes/
§ Conferência Octavio Amorim Neto: Semipresidencialimo: 

https://www.academia.org.br/eventos/sistemas-de-governo-contemporaneos-parlamentarismo-
presidencialismo-e-semipresidencialismo

https://www.youtube.com/watch?v=ka0x8XmNfeQ
http://youtu.be/g3-7zsYIU8g
http://youtu.be/nDbFMRK95N8
https://www.youtube.com/watch?v=hzRtvpLEAsY
https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/05/29/stf-analisa-em-junho-se-parlamentarismo-pode-ser-instaurado-por-emenda.ghtml
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/congresso-pode-instituir-parlamentarismo-por-conta-propria-stf-vai-decidir-d2h0ns8oddcqqi1l3ok5ldegp/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/09/22/israel-espanha-italia-entenda-por-que-paises-parlamentaristas-enfrentam-dificuldades-para-formar-governos.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/11/israel-dissolve-parlamento-e-tera-novas-eleicoes-para-definir-primeiro-ministro-em-marco-de-2020.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/16/presidente-de-israel-encarrega-benny-gantz-de-formar-governo-novo-parlamento-toma-posse.ghtml
https://www.poder360.com.br/internacional/sem-coalizao-de-governo-espanha-convoca-novas-eleicoes/
https://www.academia.org.br/eventos/sistemas-de-governo-contemporaneos-parlamentarismo-presidencialismo-e-semipresidencialismo


A Oficina Municipal agradece sua participação.

Missão
Cidadãos e gestores públicos constroem juntos cidades mais humanas.

Visão
Formar cidadãos e servidores públicos para a política e a gestão local.


