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Divisão de Poderes

1. Entre níveis de governo:
ØFederalismo divide o poder entre entes, no caso do Brasil temos a união, 

os estados e os municípios. Os estados detém inclusive força policial;
ØOs entes federados têm autonomia política e financeira em relação a 

união.
üExemplos de “discordância” entre a união e os estados?

2. Divisão de competências dentro do mesmo nível de poder:
ØConhecido como sistema de freios e contrapesos (Checks and Balance);
ØPoder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário;
ØA divisão dos poderes é fundamental para garantir a liberdade e 

impedir/limitar a tirania.



Os 3 poderes

Divisão 
de poder União Estados Municípios Mandato

Executivo

Presidente da 
República
Ministros
Secretários

Governadores
Secretários

Prefeitos
Secretários

4 anos com 
possibilidade de 
1 reeleição 
consecutiva

Legislativo

Congresso Nacional
Câmara dos 
Deputados + 
Senado

Assembleias 
Legislativas

Câmaras de 
Vereadores

Senado: 8 anos
Demais: 4 anos

Judiciário
Tribunais superiores 
STF, STJ, TSE, TST, 
STM, TRFs

Tribunais de Justiça 
e outros tribunais

Divisão 
de poder União Estados Municípios Mandato

Executivo



Separação de Poderes: Freios e Contrapesos

https://www.youtube.com/watch?v=jia5lJfkkLY


Montesquieu e o Espírito das Leis (2000, 167:168)

“Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de Magistratura, o Poder

Legislativo é reunido ao Executivo, não há liberdade. Porque pode temer-se

que o mesmo Monarca ou mesmo o Senado faça leis tirânicas para executá-

las tiranicamente. Também não haverá liberdade se o Poder de Julgar não

estiver separado do Legislativo e do Executivo. Se estivesse junto com o

Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário:

pois o Juiz seria o Legislador. Se estivesse junto com o Executivo, o Juiz

poderia ter a força de um opressor. Estaria tudo perdido se um mesmo

homem, ou um mesmo corpo de principais ou nobres, ou do Povo, exercesse

estes três poderes: o de fazer as leis; o de executar as resoluções públicas;

e o de julgar os crimes ou as demandas dos particulares.”



O Federalista (1787) e a separação de poderes

§ Modelo de separação de poderes como conhecemos hoje. Montesquieu –
Governo Misto. Realeza X Nobreza X Povo – um grupo se contrapõe ao 
poder do outro e aí está o origem do equilíbrio.

§ Federalista (Madisson, Hamilton & Jay): todos os ocupantes dos poderem 
tem a mesma origem: povo. Por isso os poderes devem ser 
independentes.

§ (Madison, artigo 51): Membros do Executivo e Legislativo devem ser 
eleitos pelo povo, utilizando “maneiras diferenciadas de eleição”.

§ A vitaliciedade do judiciário deve destruir em pouco tempo qualquer laço 
de dependência em relação ao poder responsável pela nomeação



O Federalista (1787) e a separação de poderes

Ø “quando dois poderes, em toda sua plenitude, se acham concentrados em uma só mão, 
todos os princípios de um governo livre ficam subvertidos.” 

Ø “a acumulação dos poderes legislativo, executivo e judiciário nas mãos de um só indivíduo, 
ou de uma só corporação, seja por efeito de herança, seja por efeito de conquista ou de 
eleição, constitui necessariamente a tirania” 

(O Federalista XLVII – Madson)

Ø “Como todo o poder tende naturalmente a estender-se, é preciso coloca-lo na 
impossibilidade de ultrapassar os limites que lhe são prescritos. Assim, depois de ter 
separado em teoria os diferentes poderes legislativo, executivo e judiciário, o ponto mais 
importante é defende-los em pratica das suas usurpações s recíprocas. 

(O Federalista XLVIII – Madison)



Freios e contrapesos: governabilidade e dinâmica 
entre os Três Poderes no Brasil 

Constituição de 1988

Art. 2º: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 60: § 4o Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.



Funções:

§ Executivo: Responsável pela gestão orçamentária, administração, 
execução das políticas públicas, pela prestação de serviços públicos.

• Poder de vetar legislações aprovadas pelo legislativo;
• Responsável por indicar os juízes das cortes supremas

§ Legislativo: Elabora a legislação e fiscaliza o executivo. O espaço de 
representação da sociedade em sua diversidade. 

• É o poder que pode derrubar o executivo (impeachment);
• Julga/aprova as contas do executivo;
• Tem que aprovar as indicações do executivo ao poder judiciário;
• Pode interferir no orçamento dos poderes;

§ Judiciário: responsável por garantir a observância das leis e o controle 
de constitucionalidade.

• Pode declarar leis aprovadas pelos outros dois poderes inconstitucionais;
• O presidente do supremo preside o Senado em julgamentos de impeachment.





Governabilidade



Definição

§ Segundo a Wikipedia a governabilidade é a capacidade do governo de 
implementar suas políticas através de articulação entre partidos que 
formam maioria na base aliada. Envolve o atendimento ou troca de 
interesses políticos, de forma que o Executivo consiga apoio parlamentar 
na aprovação de projetos legislativos, dando em contraprestação, nesse 
jogo de poder, ministérios e cargos para seus aliados.

§ Ainda segundo a Wikipedia governabilidade é o conjunto de condições 
necessárias ao exercício do poder de governar. Compreende a forma de 
governo, as relações entre os poderes, o sistema partidário e o 
equilíbrio entre as forças políticas de oposição e situação. Diz respeito à 
capacidade política de decidir, possibilitando a realização de políticas 
públicas.



Definição

§ Equilíbrio entre, de um lado, as capacidades do governo (capacidade
decisória, capacidade de implementação, capacidade de angariar apoio
social) e, do outro lado, como se fossem dois pratos de uma balança, as
aspirações, necessidades, demandas e pressões da sociedade, que se
expressam, naturalmente, de diferentes formas e em graus variáveis de
intensidade.

Bolivar Lamounier (2005:239)

§ a governabilidade pode ser medida pela capacidade do Estado para manter
a ordem em situações normais de desordem e pela capacidade de uma
comunidade para se adaptar a mudanças em suas condições de existência.
A preocupação com a governabilidade não tem a ver diretamente com a
força relativa de um regime ou a confiabilidade de suas instituições. Pela
definição aqui utilizada, a governabilidade mede a capacidade do Estado
para implementar políticas públicas, agir de acordo com um conjunto
previsível de regras e garantir a ordem.

Philippe Faucher (1998:2)



Definição

§ a capacidade governativa dependeria não apenas da 
eficiência da máquina burocrática estatal, mas, 
principalmente, do apoio político dos partidos, do Congresso 
Nacional, dos setores sociais e da legitimidade dos fins que 
se pretende alcançar por meio da ação governamental. 

(Diniz 1995)

§ capacidade dos governantes de mobilizar os recursos de 
poder necessários para garantir aquiescência política das 
forças sociais afetadas, o que pressuporia a montagem de 
uma coalizão governamental estável. 

(Lourdes Sola 1993)



Governabilidade e Coalizão de Governo (1’50” – 4’)

https://www.youtube.com/watch?v=quo3LF71NFY

https://www.youtube.com/watch?v=quo3LF71NFY


Coalizão

“(...) um acordo político ou aliança interpartidária para alcançar um fim
comum. A coalizão pode ser de dois tipos, a saber: legislativa ou governamental.
No primeiro caso a coalizão é construída ad hoc, nada mais do que um grupo de
legisladores votando juntos. Essa definição de coalizão não carrega nenhuma
conotação de permanência e não tem status institucional (Laver & Schofield, 1998, p.
129).

Uma coalizão governamental, por outro lado, tem profundas implicações. Há
a presunção de estabilidade e de um status institucional: na medida em que os
partidos que compõem a coalizão governamental firmam um acordo, dividem poder
compartilhando as pastas ministeriais (idem). Como em um contrato, os partidos que
aceitam participar do Executivo se comprometem com o governo. Nesse sentido
recebem o ônus e o bônus de fazer parte do governo . Dividem entre eles os
benefícios de ocupar o Executivo, ao mesmo tempo em que dividem a
responsabilidade de gerir o governo. Assumem, portanto, o risco do insucesso.
Destaquemos esse ponto: os partidos nas coalizões assumem a responsabilidade de
gerir e de responder pelos atos do governo (Figueiredo & Limongi, 2009).”

Freitas, Andréa O presidencialismo da coalizão / Andréa Freitas. – Rio de Janeiro : Fundação 
Konrad Adenauer, 2016, p.44



Coalizão Governamental

Uma coalizão governamental exige: 
(1) um acordo interpartidário, onde o Executivo divide seu poder ao distribuir pastas 

ministeriais para dois ou mais partidos; 
(2) um acordo intrapartidário entre o líder do partido que recebeu uma pasta e os 

membros deste partido. Assim, o acordo é firmado entre (e intra) partidos e não 
entre indivíduos, e implica na promessa de apoio legislativo não apenas dos 
líderes partidários, mas de toda a bancada dos partidos.

Freitas, Andréa O presidencialismo da coalizão / Andréa Freitas. – Rio de Janeiro : 
Fundação Konrad Adenauer, 2016, p.44

Disponível em: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=741243ff-94aa-
d872-d069-de1846f10fc2&groupId=252038

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=741243ff-94aa-d872-d069-de1846f10fc2&groupId=252038




Reação do presidente a eleição dos novos 
presidentes da Câmara e do Senado
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A Oficina Municipal agradece sua participação.

Missão
Formar cidadãos para a política local e a gestão pública com base em princípios da 

democracia e solidariedade.

Visão
Cidadãos engajados e gestores administram as políticas públicas fundamentais 

para o bem comum de forma competente, e por decorrência os municípios gozam 
de maior autonomia política, administrativa e financeira e cooperam ativamente na 

federação.


