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INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão visa definir política de Estado e política de governo, fazendo assim uma análise do 

artigo 173 da Constituição Federal. 

CONCLUSÃO 

Para Paulo Roberto de Almeida (2009) a definição 

de Política de governo: são aquelas que o executivo 

decide num processo bem mais elementar de 

formulação e implementação de determinadas 

medidas para responder ás demandas colocadas na 

própria agenda política interna(...). Elas podem ate 

envolver escolhas complexas, mas pode-se dizer 

que o caminho entre a apresentação do problema e 

a definição de uma política determinada de governo 

é bem mais curto e simples, ficando geralmente no 

plano administrativo, ou na competência dos 

próprios ministérios setoriais. A política de Estado 

envolve uma complexidade maior no tocante das 

questões burocráticas que trazem maior impacto ao 

pais. 
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 O Estado com seu papel social e econômico está 

intimamente ligado ao interesse público com o intuito 

de regular e normatizar atividade e implementar 

políticas de modo geral que possam a contribuir com o 

ente estatal . O Estado só poderá exercer a atividade 

econômica com a previsão Constitucional ou a 

permissão legal, levando em consideração o caráter 

normativo regulador. 

 

 

 

 Já a política de Estado segundo Paulo Roberto de 

Almeida (2009), é aquela que envolvem as 

burocracias de mais de uma agência do Estado, 

que acabam passando pelo parlamento ou por 

instâncias diversas de discussão depois de sua 

tramitação dentro de uma ou mais esfera da 

máquina do Estado que envolve estudos técnicos, 

simulações, análises de impactos horizontal e 

vertical, efeitos econômicos ou orçamentários, 

quando não há um cálculo de custo beneficio 

levando em conta a trajetória completa da política 

que se pretende implantar. Diante da explanação 

sobre os conceitos de política de governo e de 

Estado temos algumas distinções básica na qual 

uma determina medidas para própria demanda 

interna e a outra envolve esferas do governo para 

implementação de políticas que se pretende 

alcançar. 

 

 

 

 

DEFINIÇÃO DE POLÍTICA DE ESTADO E POLÍTICA DE GOVERNO, 
ANALISANDO O ARTIGO 173 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

E ao se fazer uma análise com o artigo 173 da 

Constituição Federal a exploração direta da 

atividade econômica só será permitida quando 

necessário aos imperativos da segurança nacional 

ou a relevante interesse coletivo, sendo assim tal 

exploração dá-se através de empresa pública, a 

sociedade de economia mista e suas subsidiárias, e 

outras forma de participação do Estado é através do 

monopólio, a intervenção econômica como agente 

regulador, sobre o lucro e o capital social, utilizando-

se assim da política de Estado para engendrar tal 

exploração. 

 

 

 

 


