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Apresentação
É com grande satisfação que o Diap (Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar) lança a publicação Por dentro do governo: como funciona a máquina pública, mais uma edição da série Estudos Políticos, dentro
do esforço de esclarecimento e valorização das instituições que formam o
Estado brasileiro.
A publicação, de autoria do jornalista, analista político e diretor de
documentação do Diap, Antônio Augusto de Queiroz, segue o mesmo
padrão de outro sucesso editorial da entidade, o livro Por dentro do processo
decisório – como se fazem as leis, cuja tiragem já superou 10 mil exemplares.
Este novo livro nasceu da constatação de que poucas pessoas no Brasil
sabem o que são, para que servem, o que fazem e como funcionam as instituições do Estado, o que, do ponto de vista da cidadania, é uma tragédia,
pois ser cidadão é, antes de tudo, ter consciência e fazer valer seus direitos e
cumprir seus deveres, cujo processo de construção e implementação passa
pelas instituições.
Em nosso país, infelizmente, as editoras, as escolas e os veículos de
comunicação não têm dado a devida atenção ao papel das instituições
públicas, com esclarecimentos sobre sua importância estratégica para a
sociedade, seja na regulação das relações entre as pessoas ou entre estas
e o Estado, seja no provimento de políticas públicas que requeiram a
alocação de recursos orçamentários.
O livro, destinado a instruir ações de cidadania, proporciona ao leitor
uma visão sistêmica do arranjo institucional do Estado brasileiro, com análise,
dicas e informações sobre o processo decisório nos Poderes da República,
em particular no Poder Executivo, para que a sociedade civil e os cidadãos,
informados da estrutura e das regras da tomada de decisão, possam atuar
no acompanhamento, formulação, implementação, avaliação e ﬁscalização
das políticas públicas.
Com mais esta publicação, esperamos suprir tal lacuna na literatura
brasileira, que, como dito, tem dado pouca importância à divulgação do
papel e da forma de atuação do Estado brasileiro.
Celso Napolitano
Presidente do Diap
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Introdução
O propósito deste livro é oferecer aos leitores – especialmente aos que
gostam de política – uma visão do funcionamento do Estado brasileiro, com
foco no Poder Executivo.
Serão apresentados, de modo acessível, dados e informações sobre a
estrutura político-administrativa, as atribuições dos agentes políticos, os recursos de poder dos órgãos e instituições da administração pública, além de
identiﬁcados os principais centros de formulação, implementação e avaliação
das políticas públicas no governo federal.
A publicação, para efeitos de clareza e objetividade, foi organizada em
capítulos curtos, e começa com noções básicas sobre a evolução do Estado
moderno, com detalhes sobre seus monopólios e dimensões de poder, bem
como sobre as principais conquistas da humanidade nos últimos quatro séculos, especialmente as diversas gerações de direitos, passa pelos sistemas
e formas de governo, pela organização política brasileira e pela composição
e funcionamento dos poderes Legislativo e Judiciário, até chegar ao Poder
Executivo, objeto de análise detalhada.
A ideia, portanto, é proporcionar ao leitor uma visão sistêmica do
arranjo institucional do Estado brasileiro, cujas bases estão consagradas no
ordenamento jurídico, particularmente nas leis e na Constituição do país,
e jogar luzes sobre o que são, como são, o que fazem e como funcionam as
instituições públicas, especialmente do Poder Executivo.
O livro, assim, visa cumprir o objetivo de esclarecer sobre o funcionamento do aparelho de Estado, seus órgãos, agentes e espaços, para que
a sociedade civil e os cidadãos, informados da estrutura e das regras do
processo decisório no Poder Executivo, possam atuar no acompanhamento,
formulação, implementação, avaliação e ﬁscalização das políticas públicas.
A publicação cuida essencialmente dos princípios, estruturas, regras
e procedimentos que regem a administração pública, bem como de suas
atribuições, competências, hierarquia e importância. Registra a estrutura
hierárquica de cargos nos diversos órgãos, instituições e instâncias decisórias, sem mencionar nomes dos atuais titulares. O leitor poderá ter
acesso aos ocupantes dos cargos e postos de mando na administração
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pública federal consultando os endereços eletrônicos e portais informados
ao longo dos capítulos.
Finalmente, chama atenção para os avanços no governo federal em
matéria de proﬁssionalização, transparência e controle, e alerta para a necessidade de aprovação de leis que institucionalizem a prestação de contas,
o acesso à informação e a participação no processo decisório, bem como
ampliem os espaços de atuação da sociedade na relação Estado-cidadão, especialmente na formulação de políticas públicas e na gestão governamental,
dentro do princípio da governança participativa.
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