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1. Estado – Conceitos Básicos

 Elementos Fundamentais

 Povo

 Nação

 Território

 Constituição Federal: 

 “Nascimento” do Estado



 Estrutura Federativa

 União

 Estados e Distrito Federal

 Municípios

 Organização dos Poderes

 Executivo

 Legislativo

 Judiciário

 Regime de Governo

 República

 Sistema de Governo

 Presidencialista

Organização do Estado Brasileiro



Funções do Estado

Funções realizadas pela 
Sociedade Civil de forma 
compartilhada com o Estado

 Saúde

 Assistência Social

 Educação

 Transporte

Funções delegadas 

ao Estado

 Defesa e manutenção da 
ordem 

 Administração da Justiça

 Arrecadação Tributária



Origem e Fontes do Poder do Estado

 Definição Secular – O poder emana do Povo (CF, art. 1º, parágrafo único)

 Definição do Ensino Social Cristão – Todo poder vem de Deus 

 “Se a vontade dos príncipes repele a vontade e as leis de Deus, eles próprios 
excedem a medida do seu poder e pervertem a justiça” (Encíclica Diuturnum Illud, Leão XIII)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_29061881_diuturnum.html



Papel Fundamental do Estado

 O papel fundamental do Estado é a promoção do Bem Comum. (Mater et

Magistra, 56)

 “O conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos
grupos e a cada um dos seus membros atingirem de maneira mais
completa e desembaraçadamente a própria perfeição”. (Gaudium et Spes, 26)

 A promoção do Bem Comum abrange tanto as necessidades do corpo,
como as do espírito. Deste modo, o poder público deve promovê-lo “de
maneira idônea e equilibrada, respeitando a hierarquia de valores e
proporcionando, com os bens materiais, também os que se referem a
valores espirituais”. (Mater et Magistra, 57)



 Interesse Público – Conceito
estabelecido pelo Direito Positivo –
Pode coincidir ou não com a visão
cristã do Bem Comum, que está
vinculada ao Direito Natural. –
Conceito Mutável.

 Coletividade – Termo genérico para
designar agrupamento de
indivíduos - ênfase no indivíduo e
não na Pessoa, do qual decorre
uma compreensão distinta da visão
cristã acerca da Dignidade Humana

2. Bem Comum x Interesse Público e Coletividade



3. Políticas Públicas – Conceitos Fundamentais

 Modo de atuação do Estado

 “Tudo o que um governo decide fazer ou deixar de
fazer” – sentido político

 “Conjunto de decisões, planos, metas e ações
governamentais (em nível nacional, estadual ou
municipal) voltados para a resolução de problemas de
interesse público” – sentido administrativo



Fluxo Básico de uma Política Pública

 Formação da Agenda

 Formulação

 Tomada de Decisão Política

 Implementação

 Avaliação 

Agenda Formulação Decisão Implementação Avaliação



4. Políticas Públicas e o Ensino Social Cristão

 O Ensino Social Cristão não propõe um modo específico de
organizar e estruturar o Estado e as Políticas Públicas. Ele
apresenta valores fundamentais que tem como objetivo
ajudar a sociedade a organizá-los da maneira mais humana
possível, uma vez que “a Igreja é perita em humanidade”.
(Populorum Progressio, 13)

 Desta forma, é possível existir grupos e movimentos
políticos que queiram atuar inspirados nos princípios do
ESC e tenham propostas distintas para resolver um mesmo
problema.





Bem Comum

Dignidade Humana

Solidariedade

Subsidiariedade

Parâmetros Fundamentais



Exemplo Prático

 De acordo com o ESC a Saúde no Brasil
deve ser pública ou privada?

Resposta: Trata-se de uma falsa questão,
pois o importante é que, independente
de como ela for organizada, a Dignidade
Humana seja respeitada, os menos
favorecidos sejam priorizados, o
protagonismo da Sociedade Civil seja
assegurado e, sobretudo, todos os
programas, projetos e ações sejam
desenvolvidos SEMPRE em função do
Bem Comum.



5. Apresentação de uma situação real

 A aprovação do novo regimento da Receita Federal do Brasil modificou
sensivelmente o fluxo dos processos internos dentro do órgão, incluindo a
redução do horário de atendimento ao contribuinte.

 Em contrapartida, o próprio órgão desenvolveu novos projetos com intuito
de procurar garantir ao contribuinte a realização do atendimento:
 NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – Parceria com Instituições de Ensino

Superior para atender contribuintes de baixa renda.
 PAV – Ponto de Atendimento Virtual – Parceria com Prefeituras, Associações de

classe (CRC, SESCON, OAB etc) para ampliar o atendimento em cidades onde não
existem unidades de atendimento.

 Ampliação dos canais de atendimento online – Chat, atendimento por e-mail e
possibilidade de protocolar processos pela internet.



Análise do caso apresentado

 A realização das ações do Estado em prol
da promoção e/ou manutenção do Bem
Comum, na prática, ocorre em meio às
limitações da realidade, que envolvem
uma série de variáveis (recursos
financeiros, pessoal, infraestrutura,
tempo, capacidade técnica etc).

 No entanto, faz-se necessário, antes de
tudo, existir vontade política e
administrativa para implementar as
ações, ainda que estas sejam limitadas
pelas restrições mencionadas.



6. Epílogo/Reflexão

 O cristão tem como missão
contribuir para que o Estado seja
“Vitalmente Cristão” – Jacques

Maritain.

 Na prática, significa que ele deve
imprimir, o quanto for possível, a
VITALIDADE do Evangelho nas
estruturas da Administração
Pública e em seus diversos
processos.



6. Epílogo/Reflexão

 Promover o valor absoluto da
Pessoa, a primazia do Bem
Comum, a opção preferencial
pelos menos favorecidos,
relações solidárias e subsidiárias
entre o Poder Público e a
Sociedade Civil.

 Quanto mais os SANTOS
participarem da Vida Pública,
mais o Estado será “SANTO”.
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