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Primeiro passo: 

O que entendemos por Estado?

De acordo com Bobbio (1998) e alguns autores clássicos chamados 

de contratualistas:

Estado é a estrutura que detém o monopólio do Poder

E por que precisamos do Estado?

Estado de Natureza Estado



Qual a finalidade/ objetivo do Estado?

Garantia e busca constante do BEM COMUM

 Mas o que é o Bem Comum?

O Bem Comum pode ser entendido como o conjunto de

benefícios que são compartilhados por todos os membros (ou a

maioria) de uma dada sociedade/ comunidade. Qualquer

governante, em qualquer forma de governo, deve governar pelo

Bem Comum e não pela sua vontade e interesses próprios. (Os

Contratualistas)



Quais as formas que o Estado pode assumir?

Uma única pessoa 

exerce o monopólio 

do Poder

Poucas pessoas 

exercem o monopólio 

do Poder

O povo exerce o 

monopólio do Poder



MONARQUIA ARISTOCRACIA REPÚBLICA

• Chefe do Estado é um 

monarca;

• O poder é passado de 

forma hereditária (de 

geração para geração);

• O poder do monarca é 

vitalício, ou seja, ele 

detém o poder até a 

morte. Ninguém pode 

tirá-lo do cargo

• Oposição: Tirania

• “Governo dos Melhores”. 

Geralmente uma grupo 

político é que compõe o 

Chefe de Estado;

• Deveriam ser escolhidos 

por suas virtudes e 

inteligência;

• Passa a ser composto 

por membros da elite;

• Oposição: Oligarquia

• O Chefe de Estado é 

escolhido pelo povo;

• Há um tempo bem 

definido e delimitado 

para que esse chefe 

permaneça do poder;

• A passagem do poder 

não pode ser feita de 

forma hereditária ou de 

forma indicativa. Deve 

ser feita pelo voto 

popular;

• Há divisões claras entre 

Executivo e Legislativo;

• Oposição: Tirania da 

Maioria



Por que é necessário dividir o poder?

Vamos dar um passo para trás: 

Vivemos em uma DEMOCRACIA. 

E o que isso significa?

 Significa que é um governo do povo, em que TODOS têm o DIREITO de participar

 Você divide o trabalho para que todos possam ter a oportunidade de participar;

 Mais do que dividir: você tem que GARANTIR que todos possam fazer o seu 

trabalho;



Como o Poder pode ser Democraticamente dividido?



PODER EXECUTIVO



QUEM É QUEM NO EXECUTIVO BRASILEIRO

Administração Atores que compõem o Executivo

União Presidente + Ministros

Estados Governadores + Secretários

Municípios Prefeitos +Secretários

PODER  EXECUTIVO

Fonte: Elaboração própria da autora



PRESIDENTE, GOVERNADORES E PREFEITOS: 

COMO SÃO ELEITOS?

 PRESIDENTES E GOVERNADORES são eleitos de 4 em 4 anos por eleições

majoritárias. O que isso significa? Significa que com 50% dos votos + 1 voto o

candidato ganha a Presidência da República ou o Governo estadual, ainda no 1º

turno das eleições. Nos casos em que nenhum candidato consegue sozinho

50% dos votos + 1 voto há a necessidade da realização do 2º turno. E no 2ª

turno (e apenas nele!) o candidato MAIS VOTADO, ou seja, com mais votos, é

quem ganha a Presidência da República ou o Governo estadual.

 PREFEITOS também são eleitos pelos sistema majoritário. Porém com uma

diferença. Só há 2º turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores!!!

Ou seja, só 92 municípios brasileiros podem ter 2º turno nos casos em que

nenhum dos candidatos à prefeitura atinge os 50% dos votos + 1 voto. Isso

significa afirmar que 98,35% dos municípios brasileiros obrigatoriamente

definem seus PREFEITOS OU PREFEITAS ainda no primeiro turno das

eleições!



MINISTROS E SECRETÁRIOS: 

COMO SÃO ESCOLHIDOS?

 Os MINISTROS são selecionados e demitidos pelo Presidente, assim como os

SECRETÁRIOS também são escolhidos e demitidos pelos Governadores e

Prefeitos. Não há uma definição ou protocolo de escolha desses atores. A escolha

e demissão de MINISTROS e SECRETÁRIOS são definidas como uma REGRA

INFORMAL (que não está escrita em nenhum lugar) da composição do nosso

Executivo.

 Por que, afinal, precisamos de Ministros e Secretários? POLÍTICA PÚBLICA

precisa de direcionamento e de especialistas em suas definições!

(Obs: Nos últimos slides dessa aula, não deixem de conferir a Curiosidade 01. Lá há uma breve explicação sobre o Sistema

Eleitoral no Brasil!!!)



PODER EXECUTIVO NO NÍVEL FEDERAL:

Presidentes e Ministros

Fonte: Politize! https://www.politize.com.br/presidentes-do-brasil/

https://www.politize.com.br/presidentes-do-brasil/


Fonte: Politize! https://www.politize.com.br/presidentes-do-brasil/

https://www.politize.com.br/presidentes-do-brasil/


PRESIDENTES, MINISTROS E MINISTÉRIOS: 

Pós -1988

Fonte: Banco de Dados do Legislativo do Cebrap

Presidentes Pós-1988 Ministérios Ministros

Sarney 29 24

Collor 29 38

Itamar 28 39

FHC I 32 46

FHC II 34 66

LulaI 38 64

Lula II 39 67

Dilma I 39 74

Dilma II 41 57

Temer 29 52

Bolsonaro 22 30

Aqui considera-se a quantidade máxima que cada presidente já teve de Ministérios e de

Ministros. Considera-se também as secretarias com “status” de Ministérios



Mas afinal, o que Presidente e Ministros fazem?

PRESIDENTES MINISTROS/MINISTÉRIOS

São os grandes elaboradores/produtores das Políticas Públicas!



Coalizão/ Presidente Partidos da Coalizão %Cadeiras Coalizão

FHC I 1 PSDB - PFL - PMDB - PTB 60,2%

FHC I 2 PSDB - PFL - PMDB - PTB - PPB 76,6%

FHC II 1 PSDB - PFL - PMDB - PPB 63,7%

FHC II 2 PSDB - PMDB - PPB 45,6%

Lula I 1 PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - PDT - PPS - PV 49,5%

Lula I 2 PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - PPS - PV - PMDB 61,6%

Lula I 3 PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - PV - PMDB 59,6%

Lula I 4 PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - PMDB 58,9%

Lula I 5 PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - PMDB - PP 64,3%

Lula II 1 PT - PR - PCdoB - PSB - PTB - PMDB - PP - PRB 62,2%

Lula II 2 PT - PR - PCdoB - PSB - PTB - PMDB - PP - PDT - PRB 67,4%

Lula II 3 PT - PR - PCdoB - PSB - PMDB - PP - PDT - PRB 62,2%

Dilma I 1 PT - PR - PCdoB - PSB - PMDB - PDT - PP 59,5%

Dilma I 2 PT - PR - PCdoB - PSB - PMDB - PDT - PP- PRB 60,4%

Dilma I 3 PT - PR - PCdoB - PMDB - PDT - PP- PRB 54,2%

Dilma II 1 PT - PMDB - PCdoB - PDT - PR - PRB - PP - PROS - PSD - PTB 56%

Dilma II 2 PT - PMDB - PCdoB - PDT - PR - PRB - PP - PSD - PTB 53%

Dilma II 3 PT-PMDB-PDT-PCdoB-PR-PP-PSD-PTB 45%

Dilma II 4 PT-PCdoB-PDT-PR-PP-PSD-PTB 45%

Dilma II 5 PT-PCdoB-PDT-PR-PSD-PTB 36%

Temer I PMDB-PSDB-PR-PRB-PSD-PTB-DEM-PPS-PP 60%

Temer II 1 PMDB-PSDB-PR-PRB-PSD-PTB-DEM-PPS-PP 60%

Temer II 2 PMDB-DEM-PSDB-PR-PRB-PSD-PTB-PP 60%

Bolsonaro 1 PSL 10%

Bolsonaro 2 sem coalizão



Mas afinal, o que Presidente e Ministros fazem?

 O Presidente é o responsável por cuidar de toda a administração do país.

 É o Presidente que deve EXECUTAR as leis. E é por isso que o Presidente é

quem SANCIONA as Leis. Mas ATENÇÃO (!!!), sancionar as leis NÃO significa

que o Presidente não precise da aprovação do LEGISLATIVO!

 Por EXECUTAR AS LEIS devemos entender que é papel do Presidente e de seus

Ministros oferecerem condições (financeiras, inclusive) para que Estados e

Municípios consigam de, de fato, fazer valer algumas leis e POLÍTICAS

PÚBLICAS!



Mas afinal, o que Presidente e Ministros fazem?

 No Brasil, a Constituição de 1988 concedeu aos Presidentes Brasileiros alguns 

PODERES LEGISLATIVOS importantes, tais como:

1. Medidas Provisórias: São medidas (leis) que entram em vigor um dia 

após o Presidente determinar. Essas medidas precisam, contudo, ser ANALISADAS 

pelo LEGISLATIVO que decide se tal medida vai continuar sendo uma lei ou se vai 

perder sua eficácia.

2. Iniciativa exclusiva no Orçamento: Só nosso Presidente e seus

respectivos Ministros é que podem iniciar, ou seja, elaborar e propor leis

orçamentárias.

3. Capacidade de propor Projetos de Lei Ordinária: No Brasil, bem como

em outros sistemas presidencialistas, Presidente e Ministros podem propor projetos

de Lei, tal como o Legislativo. Como nosso Poder Executivo de 1988 até 2018

sempre foi composto partidariamente, ou seja, sempre foi formado por uma

COALIZÃO (que marca a união entre Executivo e Legislativo), as TAXAS DE

DOMINÂNCIA E SUCESSO do Executivo brasileiro são sempre maiores que a do

Legislativo.
(Obs: Nos últimos slides dessa aula, não deixem de conferir a Curiosidade 02. Lá tem umas dicas de materiais incríveis sobre o

Executivo Federal!)



Fonte: Banco de Dados do Legislativo do Cebrap

Sucesso e Dominância do Executivo a Nível 

Nacional

Collor 5,10% 33,70% 65,90% 75,40%

Franco 0,00% 57,20% 76,10% 91,60%

Cardoso I 14,30% 71,60% 78,70% 84,40%

Cardoso II 18,30% 67,80% 74,30% 81,60%

Lula I 11,10% 59,50% 81,40% 89,90%

Lula II 14,10% 63,90% 87,40% 80,00%

Dilma I 17,10% 58,00% 83,70% 83,00%

Dilma II 12,10% 47,00% 90,20% 83,00%

Temer 12,80% 59,80% 61,90% 89,00%

Bolsonaro 10,53% 10,53% 29,01% 34,21%

11,54% 52,90% 72,86% 79,21%

Sucesso do Executivo (%) Dominância do Executivo (%)
Coalizão de Governo na Câmara dos 

Deputados(% de Cadeiras) 

Partido do Presidente na 

Câmara dos Deputados (% de 
Governo



Qual o Papel dos Executivos Locais:  

Governadores e Prefeitos?

Fonte: Dantas (2020). Link do livro completo e para download gratuito (!!!):

https://www.kas.de/pt/web/brasilien/einzeltitel/-/content/cidades

O Brasil é um sistema FEDERALISTA. O

que isso significa? Significa que a

ADMINISTRAÇÃO e EXECUÇÃO DAS

LEIS e das POLÍTICAS PÚBLICAS são

feitas de forma COMPARTILHADA!!!!

https://www.kas.de/pt/web/brasilien/einzeltitel/-/content/cidades


PODER EXECUTIVO NOS ESTADOS: 

Qual o papel dos nossos governadores?

Ao todo o Brasil é dividido em 26 estados + o Distrito Federal. Cada

um desses estados têm LÍDER do EXECUTIVO. Os

GOVERNADORES, junto com seus secretários, são os

responsáveis por:

1. Administrar os recursos orçamentários (as receitas) do estado

como um todo;

2. Cuidar, elaborar e EXECUTAR a política de SEGURANÇA

PÚBLICA;

3. Cuidar, elaborar e EXECUTAR parte da política de

EDUCAÇÃO PÚBLICA. O Ensino Médio, bem como as

Universidades Estaduais são de responsabilidade dos

GOVERNOS ESTADUAIS!;

4. Cuidar, elaborar e EXECUTAR parte da política de SAÚDE

PÚBLICA ;

5. Ouvir as necessidades de prefeitos e municípios e auxiliá-los,

tanto quanto possível. Isso inclui não só realizar obras em

parceria, mas também inclui ir atrás do GOVERNO FEDERAL

para batalhar por melhorias nos municípios ligados ao seu

estado.



PODER EXECUTIVO NOS MUNICÍPIOS: 

Qual o papel dos nossos PREFEITOS?

 No Brasil, atualmente, temos 5.570 municípios. O que significa que temos 5.570 

prefeitos.

 Os municípios, bem como seus Poderes Executivo e Legislativo, ganham pouca 

importância ou destaque na política. São, de maneira errônea, considerados os 

entes mais “básicos” da administração federativa.

Deixo aqui a provocação:

Será que os municípios, ou a administração deles, é algo básico?

 Para responder: vamos dar uma olhadinha no que a Constituição Federal de 1988 

diz sobre as competências e responsabilidades dos Municípios:



CONSTITUIÇÃO DE 1988 E OS MUNICÍPIOS

 A Constituição de 1988 define que:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos

de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação

infantil e de ensino fundamental;

VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à

saúde da população;

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle

do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação

fiscalizadora federal e estadual.



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: 

O GRANDE DESAFIO de Prefeitos e Secretários

 Pela Constituição de 1988, PREFEITOS e SECRETÁRIOS devem implementar

toda política pública de TRANSPORTE e HABITAÇÃO – isso inclui

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO, ENERGIA ELÉTRICA E

COLETA DE LIXO.

 Junto com os estados e com a União, os PREFEITOS são os responsáveis em

maior parcela, pela SAÚDE PÚBLICA! Isso inclui não só o gerenciamento de

hospitais, de profissionais de saúde, inclui também o controle de pestes. Por

exemplo: combate a dengue!

 Também são os PREFEITOS que devem fornecer mão-de-obra qualificada para a

fiscalização de programas sociais e de subsídio.

 Junto com os estados, os PREFEITOS devem cuidar da EDUCAÇÃO. É de

responsabilidade dos municípios a elaboração e cuidado com a EDUCAÇÃO

BÁSICA e ENSINO FUNDAMENTAL (I e II).
(Obs: Nos últimos slides dessa aula, não deixem de conferir a Curiosidade 03. Lá tem umas dicas de

materiais incríveis sobre o Executivo Municipal!)



SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Fonte: Índice Firjan de Gestão Fiscal. Ver mais em: https://www.firjan.com.br/ifgf/

https://www.firjan.com.br/ifgf/


Curiosidade 01: Sistema Eleitoral no Brasil
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No sistema MAJORITÁRIO o candidato

precisa conquistar o a parte 1 + 2 + 3 + 4

(50% do círculo) + o ponto em vermelho

da parte 5 para conseguir se eleger. No

BRASIL, Presidentes, Governadores,

Prefeitos e Senadores são eleitos

assim.
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No sistema PROPORCIONAL o

candidato precisa conquistar apenas uma

das partes do círculo para conseguir se

eleger. No BRASIL, Deputados

Federais, Deputados Estaduais e

Vereadores são eleitos assim



Curiosidade 02: MATERIAIS SOBRE O EXECUTIVO FEDERAL

 Podcast do Jornal Folha de São Paulo sobre todos os presidentes brasileiros. Disponível 

em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/ouca-todos-os-episodios-disponiveis-do-

podcast-presidente-da-semana-sobre-os-presidentes-do-brasil.shtml

 Site da Biblioteca da Presidência com a história dos nossos Presidentes, dos nossos 

Ministros e Ministérios (desde 1988 até 2018). Disponível em:  

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/

 Politize! https://www.politize.com.br/

 Livro Governabilidade: Para entender a política brasileira. Disponível para o download

gratuito em:

http://www.votoconsciente.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Livro-Governabilidade-2019.pdf

 Monitor das propostas legislativas do Presidente da República do Jornal O Estado de São

Paulo. Disponível em:

https://arte.estadao.com.br/politica/jair-bolsonaro/monitor-de-projetos/

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/ouca-todos-os-episodios-disponiveis-do-podcast-presidente-da-semana-sobre-os-presidentes-do-brasil.shtml
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/
https://www.politize.com.br/
http://www.votoconsciente.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Livro-Governabilidade-2019.pdf
https://arte.estadao.com.br/politica/jair-bolsonaro/monitor-de-projetos/


Curiosidade 03: MATERIAIS SOBRE O EXECUTIVO MUNICIPAL

 Livro Cidades: para entender melhor o local onde vivemos. Disponível para

download gratuito em:

https://www.kas.de/pt/web/brasilien/einzeltitel/-/content/cidades

 Panorama dos Municípios: é um site desenvolvido e alimentado pelo IBGE onde é

possível localizarmos várias informações importantes sobre cada um dos 5.570

municípios brasileiros! https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama

 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil é um portal que mede o

desempenho dos municípios brasileiros nas áreas de Saúde, Educação e Renda.

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/perguntas_frequentes/

 Livro Poder Legisaltivo Municipal: entender de política começa aqui!. Disponível

para download gratuito em:

http://www.votoconsciente.org.br/wp-content/uploads/2018/12/livro-

PoderLegislativoMunicipal-WEB.pdf

 Núcleo de Políticas Locais (NEPOL) https://nepolufjf.wordpress.com/

https://www.kas.de/pt/web/brasilien/einzeltitel/-/content/cidades
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/perguntas_frequentes/
http://www.votoconsciente.org.br/wp-content/uploads/2018/12/livro-PoderLegislativoMunicipal-WEB.pdf
https://nepolufjf.wordpress.com/


Obrigada!!!

#fiquemcasa



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.


