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  RESUMO 

 

 

 
SPECIE, P. Direito e Participação Social. 2015. 164p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

 

Esta tese é um estudo sobre a arquitetura jurídica das Instituições Participativas (IPs) em 

políticas públicas no Brasil, desde a Constituição brasileira de 1988. A hipótese geral do 

trabalho é que a legislação que estrutura e resulta das IPs, como as duas principais formas 

institucionalizadas de participação social em políticas públicas – conselhos e conferências 

nacionais –, constitui estrutura jurídica relevante destinada à análise da legitimidade 

democrática resultante de práticas de democracia participativa no interior da administração 

pública brasileira. A tese se organiza em três partes principais (i) introduz a participação 

social como uma política pública em si, caracterizada por arranjos jurídicos especiais para a 

gestão pública brasileira e resultante da implementação de uma reforma participativa do 

Estado brasileiro, sobretudo a partir dos anos 2000; (ii) delineia três dimensões de análise da 

relação entre “direito e participação social”, a partir das quais qualquer IP poderia ser 

juridicamente descrita – como direito à participação (dimensão substantiva), regras de 

participação (dimensão estruturante), e direitos da participação (dimensão instrumental) – a 

fim de enfatizar a legitimidade funcional do aparelho do Estado participativo, vinculando o 

fortalecimento da participação, com atenção à relação entre governabilidade (capacidade 

política) e governança (capacidade administrativa), identificada por meio de regras que 

estabelecem IPs no poder executivo federal; e, por fim, (iii) investiga como a política pública 

ambiental tem desenvolvido uma moldura jurídica para conselhos e conferências nacionais 

ainda que não tenha sido guiada previamente por uma “Política Nacional de Participação 

Social” (PNPS) nos moldes do Decreto Presidencial 8.243/2014, que a instituiu. 

 

 

 

Palavras-chave: Direito e Políticas Públicas, Instituições Participativas, Conselhos 

ambientais, Conferências Nacionais do Meio Ambiente.  

 

  



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

 
SPECIE, P. Droit et Participation Sociale. 2015. 164 p. Thèse (Doctorat) – Faculté de droit 

de l’Université de São Paulo, São Paulo, 2015. 

  

 

  

Cette thèse étudie l’architecture juridique brésilienne concernant les institutions 

participatives (IPs) destinées à la formulation des politiques publiques depuis la Constitution 

brésilienne de 1988. L’hypothèse générale de l’étude est la suivante: l'actuelle législation sur 

les IPs, sous ces deux principales formes institutionnalisées pour la participation sociale 

(conseils et conférences nationales, notamment sur la politique environnementale), est 

appropriée pour l’analyse de la légitimité démocratique résultant des pratiques de démocratie 

participative au sein de l’Administration publique brésilienne. La thèse a trois principales 

étapes d’analyse (i) elle introduit l’idée que la participation sociale est une politique publique 

per se, caractérisée par des arrangements institutionnels spéciaux destinés à la gestion 

publique qui résultent de l’implantation d’un l’État participatif au Brésil, principalement 

après depuis les anneés 2000; (ii) cette étude décrit trois dimensions juridiques pour la 

relation « droit et participation sociale », à partir desquelles toute autre IP pourrait être décrite 

légalement - en tant que droit à la participation (dimension substantive), règles procédurales 

pour la participation (dimension structurelle) et droits de participation (dimension 

instrumentale) - afin de souligner la légitimité de l’organisation de l’État participatif, reliant 

le renforcement de la participation, avec une attention sur la relation entre la dimension 

structurante de gouvernabilité (capacité politique) et la gouvernance (capacité 

administrative), identifiés par les règles établies pour les IPs crées par le pouvoir Exécutif; 

et, finalement, (iii) cette thèse analyse la façon dont la politique publique sur 

l’environnement a établi un encadrement juridique pour les conseils et les conférences 

nationales, bien qu'elle n'est pas préalablement guidée par la « Politique nationale pour la 

participation sociale », qui a été édictée par le décret présidentiel 8,243/2014.   

 

 

Mot-clés: Droit et Politique Publique, Institutions Participatives, Conseils, Conférences 

Nationales sur l'environnement. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
SPECIE, P. Law and Social Participation. 2015. 164p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

 

This thesis is a study on the Brazilian legal architecture concerning the participatory 

institutions (PIs) for public policies, since Brazilian Constitution of 1988. The general 

hypothesis of the study is that legislation designing and resulting from PIs such as the two 

main institutionalized forms of participation on public policies – councils and national 

conferences – focused on thematic examples (eg. environmental policy), points out an 

appropriate fashion for the analysis on democratic legitimacy structuring participatory 

democracy practices within the Brazilian public administration. The thesis takes three main 

steps (i) introduces the social participation as an overall public policy, characterizing special 

institutional arrangements for the Brazilian public management and suggesting a 

Participatory State Reform in Brazil, mainly after the 2000s; (ii) outlines three dimensions 

of viewing “law and social participation”, from which any particular PI could be lawfully 

described – the right to participation (substantive dimension), procedural rules for 

participation (structuring dimension) and rights from participation (instrumental dimension)  

– in order to stress the focus on the legitimacy of the State participatory apparatus, linking 

the strengthening of participation with attention to a preliminary balance on the structuring 

dimension of governability (political capacity) and governance (administrative capacity), 

identified through the rules establishing PIs in the federal executive branch of government; 

and (iii) investigates how environmental public policy has developed such legal framing for 

councils and national conferences even if it has not been previously guided by a “National 

Social Participation Policy”, as enacted by Presidential Decree 8,243/2014.  

 

 

 

Keywords: Law and Public Policies, Participatory Institutions, Councils, National 

Environmental Conferences 
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“The major problem - one of the major problems, for there are several - one of 

the many major problems with governing people is that of whom you get to do it; 

or rather of who manages to get people to let them do it to them. To summarize: 

it is a well known fact, that those people who most want to rule people are, ipso 

facto, those least suited to do it. To summarize the summary: anyone who is 

capable of getting themselves made President should on no account be allowed 

to do the job. To summarize the summary of the summary: people are a problem.” 

(Douglas Adams, 1980, Chapter 27 - The Restaurant at the End of the Universe) 

 

"... hay más espacios desgobernados de lo que imaginamos, pero están menos 

desgobernados de lo que tememos." (Daniel Innerarity, 2013, Un mundo de todos 

y de nadie) 

 

 

“Preâmbulo - Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 

das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. TÍTULO I. 

Dos Princípios Fundamentais. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; 

II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição.” (Brasil, Constituição Federal de 

1988) (Grifos nossos)
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em trabalhos recentes, uma série de estudos do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA)1, seguindo as pesquisas de autores como Pires e Vaz (2012), Avritzer 

(2008, 2011) e Lavalle (2011b) apontam o boom da participação social2 em nível federal no 

Brasil, durante as últimas duas décadas, a partir da promulgação da Carta Constitucional de 

1988. A expansão das instituições participativas (IPs) do nível local para o nacional é 

especialmente destacada por Avritzer (2011, p. 13) como marca da última década. Em 

contraposição às concepções ultrapassadas de “instituições políticas” alcançadas pela teoria 

democrática até final do século XX, restritas a parlamentos, partidos e poder judiciário, 

opondo “participação” a “institucionalização”, adotamos a formulação de Avritzer (2008, p. 

45) para entender por instituições participativas todas “as formas diferenciadas de 

incorporação de cidadãos e associações da sociedade civil na deliberação sobre políticas”.  

 

Os números da participação e os diversos espaços participativos indicados pelos 

autores3 colocam o Brasil como referência de experiências inovadoras em instâncias de 

participação democrática (LAVALLE, 2011a). Segundo Milani (2008, p. 556):  

O caso do Brasil é particularmente importante, não apenas por ser palco de 

um dos experimentos participativos mais citados na literatura (o orçamento 

                                                 
1 O IPEA, por meio de sua Diretoria de Estudos e Pesquisas sobre o Estado, Instituições e Democracia 

(Diest/Ipea) em parceria com Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR), desde 2010, estabeleceu 

o tema da participação social como central em sua agenda de pesquisas. As dezenas de publicações sobre os 

mais variados aspectos de instituições participativas, com destaque para extensivas pesquisas sobre Conselhos 

Nacionais e Conferências de Políticas Públicas, encontra-se disponível online em: 

<http://www.ipea.gov.br/participacao/>. Acesso em: nov. de 2014. 
2 A expressão “participação social” (que também traz referência, entre outras, às expressões “participação 

cidadã” e “participação popular“) será usada como opção metodológica para estabelecer uma ponte com a 

construção da “Política Nacional de Participação Social” (PNPS), sistematizada durante a última década pela 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR), fazendo referência aos principais processos de 

participação de cidadãos, coletivos, movimentos sociais, suas redes e suas organizações; de cidadãos, 

organizações da sociedade civil na Administração Pública Federal, desenvolvidos desde a Constituição de 

1988.  
3 Conselhos gestores de políticas, conferências temáticas nacionais, orçamentos participativos (incluindo 

participação nos planos plurianuais – PPAs), ouvidorias, instâncias de consultas individuais e coletivas, 

presenciais e por meio da Internet (sobretudo via instrumentos de web 2.0 – com interatividade), audiências 

públicas, entre outros mecanismos mais ou menos institucionalizados como mesas de diálogos, grupos de 

trabalhos, câmaras, comissões, comitês, etc. 
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participativo de Porto Alegre), mas por ter integrado o princípio 

participativo em sua Constituição. 

Após análises que demonstraram a explosão em quantidade e de diferentes modelos 

de IPs, os estudos se voltam aos questionamentos sobre o que esperar quanto aos seus 

resultados, em especial, sobre a qualidade democrática dessas experiências. Nesse sentido, 

o presente trabalho busca como objetivo geral apresentar uma contribuição para o papel do 

direito na promoção de legitimidade democrática pela forma como institucionaliza IPs que 

integram a Admistração Pública Federal. 4 Assim, propõe-se uma leitura da arquitetura 

jurídica que cria (objetivo das regras), estrutura (regras do jogo) e resulta (objetivos 

temáticos, de ação) da participação social, nos últimos 25 anos no Brasil. Como objetivo 

específico, o trabalho se volta para a análise da moldura jurídica das IPs presentes nas 

políticas públicas ambientais, em especial: as quatro conferências nacionais de políticas 

públicas ambientais realizadas até hoje e dois conselhos ambientais nacionais vinculados ao 

Ministério do Meio Ambiente (Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama; e o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH). 

 

Como eixo condutor, ao centrar-se na análise dos mecanismos de criação, 

funcionamento e resultados jurídicos da participação, o estudo sobre a qualidade do exercício 

da democracia ao longo do tempo revela tendências detransformações do Estado e do direito 

contemporâneo.  

 

Enquanto o marco teórico da análise sobre os modelos de democracia impulsionados 

pelas IPs se situa entre a ótica dos modelos participativos5 e deliberativos6, os modelos de 

Estado que promovem políticas de proximidade (ROSANVALLON, 2008), por meio da 

participação social, se aproximam das formulações correspondentes a uma sociedade 

policêntrica (JESSOP, 2001). Esse modelo de sociedade, apesar de intensificar a condições 

de complexidade das ações sociais, não abre mão de um Estado “eficaz” (FERRACI; 

WASMER, 2012).  

                                                 
4 Resultados parciais da pesquisa para a tese foram discutidos durante dois congressos internacioanis de 2014: 

(i) em abril, na cidade de Coimbra (Portugal), no VII Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Polítca 

– APCP, organizado pela Universidade Coimbra; e (ii) em julho, na cidade de Montreal (Canadá), no 23º 

Congresso Mundial de Ciência Política (IPSA). 
5 Cf. Held (2006, p. 215); Nobre (2004, p. 33). 
6 V. Nobre (2004, p. 98) e, em especial, o marco teórico que aprofunda o modelo habermasiano (cf. Habermas, 

1998 e 1997) a partir de algumas de suas interpretações (NOBRE e TERRA, 2008; MATTOS, 2006, pp. 31 e 

202; VITALE, 2004). 
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Nesse sentido, as configurações de ordens normativas pluralistas tendem a contestar 

as concepções tradicionais de racionalidades jurídicas, lastreadas exclusivamente na lógica 

formalista da legalidade e da hierarquia sustentam uma concepção de ordem Estatal 

uniforme e coerente7. Ordens pluralistas fazem emergir um direito flexível, que opera em 

formato de rede ou de pirâmide.8 Se, por um lado, a racionalidade jurídica é caracterizada 

pela incerteza, relativismo e imprevisibilidade, decorrentes da vulnerabilidade a que o direito 

se tornou suscetível como objeto de barganha política característica da crise do Estado 

Moderno; por outro lado, sem necessariamente substituir por completo a construção 

moderna do direito9, a racionalidade jurídica contemporânea se caracteriza pela lógica de 

intercompetências e internomatividades (CHEVALIER, 2008)10. 

 

A partir desse contexto, o presente trabalho se afasta da ideia de analisar um “Direito 

da Participação Social” para se aproximar da relação entre “Direito e Participação Social”, 

por meio de modelos de arquiteturas jurídicas que caracterizam a institucionalização da 

política de Política de Participação Social. Assim, políticas públicas que incluem a 

participação por meio de regras podem revelar direitos à participação (participação como 

objetivo das regras), em diferentes níveis de participação (por ex. acesso à informação, 

consulta, deliberação) e distintas etapas do ciclo de políticas públicas ou de gestão (ex. 

formulação ou monitoramento). Ao mesmo tempo, os desenhos institucionais de IPs, ao 

estabelecerem critérios de elegibilidade, paridade ou rotatividade para a participação, 

traduzem regras de participação que organizam o funcionamento da relação entre Estado e 

sociedade civil (ex. de larga escala ou de grupos de especialistas, como permanente ou 

periódico). Por fim, IPs, que por meio da participação definem instrumentos normativos que 

                                                 
7 Sobre as tendências das formas e funções do direito no século XXI, o ponto de partida são as formulações de 

Faria (1993, 2000, 2008, 2011) e Arnaud (2003, p. 87).    
8 Cf. Kerchove (2002, p. 75).  
9 Cf. Morand (1999).   
10 A noção de internormatividade ou interlegalidade foi desenvolvida também por Boaventura de Souza Santos, 

mas em abordagem diversa da utilizada neste trabalho. Santos (1995) analisou-a da perspectiva do pluralismo 

jurídico, em que distintos espaços jurídicos operam e interagem, simultaneamente, em diferentes escalas. Em 

seu famoso estudo sobre o “direito de Pasárgada”, realizado no Brasil, Santos (1977) explorou este fenômeno 

a partir da complexa interação entre o direito estatal (“direito do asfalto”) e a normatividade criada pela própria 

comunidade, tomando-a como uma das expressões da luta de classes no país. De modo distinto, o conceito 

de internormatividade não será usado como expressão do pluralismo jurídico entre distintas ordens normativas, 

nem conterá o viés ideológico empregado por este autor.  
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orientam a ação do Estado, revelam direitos da participação (regras como objetivos da 

participação) como diretrizes, resoluções, recomendações, termos de compromisso, etc.  

 

Tal estrutura parece ser imprescindível para a organização dos diferentes grupos 

sociais. Ela confere poder a atores sociais no processo de tomada de decisão por meio de 

instrumentos jurídicos, bem como determina suas condições de influência na orientação da 

ação do Estado. Analisar a qualidade democrática de IPs trata-se, assim, de compreender 

como as regras, não restritas a atos normativos formais (leis, decretos e portarias), definem 

quem, quando e como participa na gestão pública, de modo a criar condições para que 

interesses múltiplos e conflitantes encontrem caminhos para que decisões políticas se 

traduzam em políticas públicas. 

  

Em que pese a avaliação crítica da eficácia e da efetividade11 das políticas públicas 

resultantes de IPs como fundamental para a compreensão da qualidade democrática da 

                                                 
11 As noções de eficácia e efetividade são tratadas de modo diferente desde as perspectivas do direito e das 

políticas públicas. Segundo Faria (2000, p. 125), a avaliação dos resultados efetivos de uma norma em um dado 

contexto ensejou, na literatura jurídica, a distinção conceitual entre eficácia em sentido amplo e eficácia em 

sentido estrito. Nas palavras do autor: “Também chamada de efetividade, a primeira se refere às normas capazes 

de obter a realização da conduta nelas prevista, sempre que isso implique a consecução dos objetivos 

pretendidos pelo texto legal. A segunda se refere à norma que, além de conseguir o cumprimento do 

comportamento originalmente previsto, obtém igualmente a concretização dos objetivos pretendidos por esse 

mesmo texto.” Sobre esse tema cf. também Villegas (1993). Por outro lado, tratando especificamente das 

políticas públicas, Coutinho (2014b, p.18), partindo da conceituação feita por Draibe (2001, pp. 35-37), na 

ciência política, entende por eficácia “a relação entre as características e qualidade de um programa de uma 

política pública, de um lado, e os resultados a que chega, de outro. ‘Assim, será mais eficaz – atingirá seus 

resultados em menor tempo, com menor custo e com mais alta qualidade – aquele programa que se apoiar em 

processos e sistemas adequados de implementação’”. A ideia efetividade, por sua vez, refletiria “a intensidade 

em que as práticas e comportamentos sociais sofreram alterações após a promulgação de uma certa norma 

jurídica. Isto é, a efetividade diz respeito à medida da real efetivação da norma jurídica (um direito econômico 

e social, por exemplo) que se quer ver aplicada por meio de uma política pública ou, em outras palavras, o 

desempenho concreto da função social de tal norma”. A título exemplificativo, se observarmos os dispositivos 

da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher), a eficácia da lei poderia ser avaliada na medida de implementacão das medidas protetivas, 

entre outras, de identificação pelo juiz da situação de vulnerabilidade e de inclusão nos cadastros de programas 

assistências (Art. 9º). De outra ordem é a avaliação do impacto da lei, por exemplo, nas taxas de homicídios de 

mulheres, como apresentado pelo estudo do IPEA (CERQUEIRA et al, 2015), que construiu um cenário 

contrafactual para avaliar a efetividade da lei pautado na seguinte questão “se não houvesse a lei, as taxas de 

homicídios teriam crescido mais do que o que foi observado?”. Assim, o estudo concluíu que a efetividade da 

Lei Maria da Penha, com potenciais efeitos para dissuadir a violência doméstica, decorre do aumento do custo 

esperado da punição, em razão tanto das condições protetivas implementadas a partir dos dispositivos legais 

criando condições de segurança para que ocorressem denúncias, quanto pelo aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional que alcançou condições para uma justiça criminal apta neste tipo de atendimento. Como contra 

exemplo, a eficácia em sentido estrito de uma lei pode ser causa de sua própria ineficácia em sentido amplo 

como no caso da Lei Antidrogas (Lei 11.343/2006): o tráfico de drogas seguiu crescendo depois dessa lei, mas 

houve uma “explosão de prisões”, ou seja, o efeito da lei não teve impacto na redução de tráfico e ainda 

aumentou a lotação carcerária (BOITEUX et al., 2009), A hipótese mais recorrente de estudos sobre esse último 

tema fortalece a tese de que a partir da lei, seguiu uma crescente de encarceramento de usuários tomados pela 

lei como “traficantes”, reforçando o descompasso entre os objetivos do texto legal e o tipo penal, especialmente 
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participação social12, o tema proposto para o presente trabalho encontra limite na análise das 

IPs consideradas como uma política pública em si – ou seja, com formas jurídicas adequadas 

para sua criação, com objetivos específicos de participação, com destinação de recursos 

próprios para sua realização, prazos, formulações e decisões entre alternativas de 

implementação da participação, prestação de contas, etc; e, sobretudo, em regras específicas 

de funcionamento da participação.  

 

Nesse sentido, este trabalho não pretende analisar o impacto de IPs para eficácia das 

políticas setoriais, por exemplo, de alcance finalístico de políticas ambientais específicas 

como os objetivos da política de destinação de resíduos sólidos (ex. aumento de taxa de 

reciclagem). Também não pretende avaliar, pelo critério de efetividade, os efeitos sociais 

desejados desse mesmo tipo de política, como o objetivo mais amplo de preservação do meio 

ambiente (avaliando, por exemplo, indicadores de áreas contaminadas) ou ainda de redução 

de desigualdades sociais decorrentes de tais políticas (ex. quando a política de gestão de 

resíduos é implementada em parceria com cooperativas de catadores).  

 

Com foco no Poder Executivo Federal, este trabalho busca demonstrar que há um 

fortalecimento da democracia participativa por meio do desenvolvimento de instrumentos 

jurídicos de transparência, participação e controle social na condução das políticas públicas 

durante as duas últimas décadas. Por meio da análise de institucionalização de uma ampla 

política de participação social para a gestão pública, sobretudo, desde o início dos anos 2000, 

o trabalho sugere que, se de um lado, é possível admitir uma Reforma do Estado 

Participativa, ainda em curso, sua principal característica consiste no fortalecimento da 

oferta de mecanismos de legitimidade de proximidade (potencial de mobilização e presença 

da participação) na condução das políticas públicas. Por outro lado, a análise da arquitetura 

jurídica da política de participação social, quando atenta ao fenômeno de 

                                                 
do Art. 33 da lei, com a realidade social da rede de tráfico de drogas com diferentes papéis entre seus integrantes 

– dos mais insignificantes ao topo do “comando” da rede.    
12 Avritzer (2011, p. 13) aponta duas razões principais para o foco na questão da efetividade: (i) crescente 

associação entre participação e políticas públicas, em especial no caso brasileiro por causa das experiências 

deliberativas disseminadas em áreas como saúde, assistência social e políticas urbanas; e (ii) preocupação de 

caráter mais teórico em relação aos efeitos da deliberação. O texto ainda não publicado “The More Participated, 

the Better? Effects of Participation on Quality of Policies”, de Carolina Galais, Pau Alarcón e Fabiola Mota, 

apresentado durante o 23º Congresso Internacional de Ciência Política (IPSA), em julho de 2014, em Montreal 

(Canadá), reúne uma vasta revisão da literatura focada especialmente nos efeitos da participação, para os quais 

os autores dividem entre (i) impactos diretos para os cidadãos participantes, entre os quais satisfação com a 

prestação de serviços públicos; (ii) efeitos para a sociedade, dos quais destaca redução de desigualdades sociais 

e redução da pobreza e (iii) impactos para as políticas públicas, como efeitos na implementação.  
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procedimentalização do direito, demonstra que existem possibilidades ainda inexploradas 

para melhorias na gestão da participação e promoção da legitimidade de proximidade, por 

meio do fortalecimento da rede de mecanismos de legitimidade funcional. Essa análise 

privilegia o potencial de intercompetências e internormatividades ao desdobrar as regras de 

participação entre formas de promoção de governabilidade13 e de governança14 junto à 

Administração Pública.   

                                                 
13 Segundo Faria “Em termos conceituais a noção de governabilidade tem sido associada à incapacidade de um 

governo ou de uma estrutura de poder formular e de tomar decisões no momento oportuno, sob a forma de 

programas econômicos, políticas públicas e planos administrativos, e de implementá-las de modo efetivo, em 

face de uma crescente carga de expectativas, de problemas institucionais, de clivagens políticas, de conflitos 

sociais e de demandas econômicas” (2002, pp. 117-119). Nesse ponto é útil a conceituação de governabilidade 

trazida por Nogueira (1995, p.105): “Diferentemente do conceito de representação – que privilegia a 

capacidade que têm os governados de controlar a ação dos governantes e deste modo participar do governo –, 

o conceito de governabilidade costuma focalizar, naquela relação, o movimento inverso, insistindo na 

capacidade que têm os governantes de tomarem decisões que atendam demandas efetivas dos governados e de 

viabilizarem a reprodução das condições de preservação do poder. Visto desse ângulo, o conceito de 

governabilidade colide frontalmente com a idéia de participação, pois acaba por interpretá-la como foco 

gerador de propostas e reivindicações incômodas, potencialmente opostas à racionalidade governamental. Não 

por acaso, o conceito emergiu na ciência política pela ótica da "ingovernabilidade", com um claro viés 

conservador, já que dirigido basicamente para a justificação de procedimentos destinados à redução dos fatores 

e exigências interpostas pela sociedade ao "bom" funcionamento do sistema político, ou, para falar com termos 

mais rigorosos, destinados a diminuir os custos de legitimação do sistema político.” Enquanto os primeiros 

usos do termo “governabilidade” são datados em 1820 (Rosanvallon, 2008 p. 286), o desenvolvimento do 

conceito em referência na explicação de Nogueira ficou marcado entre as décadas de 70 e 80. Sobre a 

“ingovernabilidade” no contexto do “renascimento das teorias conservadoras da crise”, com destaque para o 

contexto de crise do Estado de bem estar social, ver Claus Offe (1984, pp. 236 e ss). Se no contexto temporal 

específico da década de 70/80 a relação entre poder social e autoridade política trazia a questão da 

“ingovernabilidade” como patologia estrutural entre Estado paternalista e sociedade capitalista, como fio 

condutor de desintegração social, e não apenas como sintoma das expectativas sociais não atendidas; no atual 

contexto de Estado pós-Moderno ou funcional, a “ingovernabilidade” é ponto de partida e não de chegada na 

relação entre governantes e governados. Assim, parte-se para uma ressignificação do funcionamento político 

pela consideração da necessidade de atenção à complexidade dos conflitos políticos tais quais vivenciados a 

partir de junho de 2013, por meio de avanços em propostas ainda que parciais de construção de consenso com 

participação, que possam ser incentivadas em diversas frentes, e não resignação do exercício da representação 

apesar da falta de consenso. Essa proposta pode ir além de saídas para conjunturas datadas de “crises de 

governabilidade”, tal qual a que atinge as instituições políticas brasileiras ao final do primeiro mandato da 

Presidenta Dilma Rousseff, oferencedo riscos sistêmicos para instâncias de representação políticas tradicionais, 

mas também para a cultura democrática construída pelo país desde a redemocratização. Cf. Marcos Nobre 

(2013, p. 11), da virada nacional-desenvolvimentista (controle da inflação) para a social-desenvolvimentista 

(redução de desigualdades), a persistente ideologia de naturalização do “peemedebismo” agrava o problema 

do “bordão da governabilidade”: reduzir desigualdades a custo do peemedebismo não pode significar ganho 

democrático. Há um “clamor por aprofundamento da democracia”, além da transição democrática com 

estabilização econômica e política (CF/1988), exigindo uma mudança de cultura institucional e modo de vida: 

“Formalmente a redemocratização parece encerrada”, mas “a democracia no país ainda é pouco democrática 

de fato (...) não é apenas funcionamento das instituições políticas formais (...) é uma forma de vida que penetra 

fundo no cotidiano, que se cristaliza em uma cultura política pluralista”.  Sem ignorar a importância de teorias 

que possam ir além de análises das instituições formais, o conceito de “governabilidade” que será utilizado 

nesta tese se afasta das conceituações datadas, sobretudo como receitas de políticas conservadoras para saídas 

de crises políticas como na origem do termo datado entre as décadas de 70 e 80, e será simplificado à promoção 

de “condições políticas” como forma de correção de “falhas políticas”, em contraponto à ênfase nas correções 

de “falhas econômicas” preponderantes nas leituras sobre reforma gerencial carcaterísticas da década de 90, 

baseadas em receitas externas   
14 Sobre o “paradigma da governança”, Santos (2011, p. 19) discute, em especial, o problema da governança 

neoliberal, para a compreensão da superação da crise de legitimidade. Segundo Santos (2011, p. 21), com o 
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Nesse sentido, além de uma análise teórica sobre o papel do direito na 

institucionalização e estruturação da participação social em políticas públicas, a tese 

contemplará um mapa legal dos instrumentos normativos (leis, decretos e resoluções) que 

instituem conselhos e conferências de políticas públicas ambientais na Administração 

Pública Federal (APF). Pretende-se, com este mapeamento normativo temático, apresentar 

de que modo as regras e os procedimentos que disciplinam as instituições participativas 

ambientais, notadamente conselhos e conferências, organizam a dimensão jurídica das 

instituições participativas em aspectos de legitimidade funcional da ação governamental, que 

se desdobram em condições de governabilidade (capacidades políticas) e governança 

(capacidades administrativas), que também podem ser características de outras políticas 

públicas temáticas com participação social no Brasil.  

 

 Assim, a pesquisa foi estruturada, além desta introdução, em três etapas. Estas 

correspondem, em conjunto, ao desenvolvimento da tese.  

 

                                                 
surgimento da matriz da governança que remonta a busca por legitimidade apontada pelo movimento 

estudantil, seguido do movimento feminista e ecológico, a partir da década de 70, “os últimos trinta anos 

podem, assim, resumir-se na seguinte seqüência de conceitos: da legitimidade à governabilidade, da 

governabilidade à governança” (grifos nossos). Por essa perspectiva, a crise de legitimidade foi transformada 

em crise de governabilidade, a partir do entendimento de que não era a falta de inclusão social que gerava crise 

social, mas o excesso de possibilidades de reivindicações permitidas a partir de um modelo de Estado 

paternalista. A matriz da governança neoliberal surge para “reconstruir a governabilidade de maneira a 

transformá-la numa concepção alternativa da legitimidade” (SANTOS, 2011, p. 22). Em outras palavras, para 

resolver ao mesmo tempo a crise de legitimidade e de governabilidade, surge um modelo de redução do 

tamanho do Estado, de descentralização, e a consequente reformulação dos espaços de participação em redes 

e esferas não estatais. Para uma perspectiva cética conceitual e conjuntural da ideia de “governança”, cf. Claus 

Offe (2009). Offe apresenta três principais críticas à teoria e prática da governança: (i) Primeiro, quanto à 

imprecisão do conceito, que abrangeria os  mais diversos fenômenos, criando muitas zonas cinzentas e que, 

por isso, teria pouco poder explicativo da realidade; (ii) Segundo, quanto a certa retórica harmonizadora 

envolvendo o conceito, que se reportaria apenas a adjetivos positivos (transparente, legítimo, não-corrupto, 

horizontal, etc.), e que, ao cabo, tenderia a ignorar questões de poder, distribuição e conflito; (iii) Por fim, 

quanto à despolitização da abordagem, que daria pouca atenção ao significado do conflito de interesses e 

valores nas arenas de negociação. No Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (FERNANDES, 1998) 

para a promoção da reforma gerencial, a questão da governança da “máquina administrativa” – definida como 

“sua capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do 

Estado para o atendimento dos cidadãos” ou o aumento da governança entendido como o fortalecimento de 

“sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas” –,  prevaleceria sobre as questões da 

ordem da  “governabilidade” – tratada como “poder para governar, dada sua legitimidade democrática e o apoio 

com que conta na sociedade civil” –, que se afastavam das preocupações daquela conjuntura, ainda que “o 

aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças à existência de instituições políticas que 

garantam uma melhor intermediação de interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos, 

aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo espaço para o controle social ou democracia direta” 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). A proposta do presente trabalho, contudo, entende que o fortalecimento das 

capacidades administrativas do Estado voltadas à promoção da eficiência na implementação das políticas 

públicas não pode prescindir do fortalecimento de suas capacidades políticas, promovidas pela participação da 

sociedade civil junto ao aparelho do Estado.   
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O primeiro capítulo explora uma abordagem teórica situada entre a ciência política, 

a administração pública, as políticas públicas e o direito, para estudar o processo de 

institucionalização da participação social no âmbito do Poder Executivo Federal, do ponto 

de vista das leituras sobre Reforma do Estado no Brasil, desde a Constituição de 1988. Por 

revelar uma reconfiguração nas características estabelecidas para a ação do Estado, a 

institucionalização de IPs e sua correspondente racionalidade jurídica, indica a atualização 

da caracterização de uma “Reforma do Estado Participativa”, ainda em curso. Trata-se, de 

um lado, da contextualização de processos participativos pela análise mais ampla de 

transformações incrementais e fragmentadas da gestão pública, desde a Reforma Gerencial 

da década de 90. Por outro lado, do ponto de vista de “marcos legais” de destaque para a 

institucionalização participação social, sobretudo a partir dos anos 2000, alguns dos 

processos participativos desenvolvidos junto à Administração Pública passaram a ser mais 

bem definidos como Instituições Participativas (IPs), caracterizando mudanças estruturais 

para a agenda da gestão pública.   

 

No segundo capítulo, explora-se uma abordagem teórica interdisciplinar para 

descrever IPs para diferentes políticas públicas temáticas, a partir do mapa normativo dessas 

instituições. Busca-se uma análise da estrutura legal que possa representar tanto a 

participação social como uma política pública, quanto como o direito pode descrever a 

participação social de uma política pública temática específica em termos de direito à 

participação (objetivos das regras), regras de participação (funcionamento da participação 

em curso) e direito da participação (regras como resultados da participação).  

 

No capítulo terceiro, apresenta-se uma análise temática que suscitou os estudos 

teóricos e o mapeamento legal: a análise da arquitetura jurídica de IPs na política ambiental. 

A temática ambiental é exemplo emblemático para tratar da complexidade característica da 

relação do direito e a política pública de participação social. Para o objetivo desta tese, 

possibilita tratar especialmente de IPs tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do tempo 

de sua institucionalização e do escopo de descentralização federativa. Na medida em que é 

sugerida uma tendência em considerar agências da burocracia estatal, como o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), institucionalmente abertos à politização nos processos decisórios 
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de políticas públicas,15 justamente pela própria natureza participativa de sua criação, sugere-

se que a análise institucional a partir do MMA possa ser, em futuras agendas de pesquisa, 

questionada do ponto de vista prático conforme a teoria proposta. Apesar da arquitetura 

jurídica porosa à participação social, questionamentos recentes sobre alegados retrocessos 

na legitimidade democrática dos processos participativos para a política ambiental (ex. 

processo de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte)16 colocam em destaque a 

reflexão tanto sobre a efetividade do direito à participação, quanto das condições de 

implementação das regras de participação. 

 

Ao final, retomando os modelos teóricos e os mapeamentos legais discutidos nos 

capítulos 2 e 3 conclui-se pela possibilidade de uma arquitetura jurídica que possa 

caracterizar a participação social como uma política pública para outras áreas temáticas além 

da ambiental. Se, de um lado, pela ampliação, diversificação e capacidade de mobilização 

de IPs, a legitimidade de proximidade é fortalecida; por outro lado, o complexo cipoal de 

instrumentos para a gestão de IPs ainda apresenta desafios para a promoção de sua 

legitimidade funcional. Tais desafios podem ser superados a partir de agendas de pesquisa 

futuras que explorem os efeitos da implementação de regras de participação. 

 

 

  

                                                 
15 Conforme já destacado durante a pesquisa de mestrado (SPECIE, 2008), a ideia de abertura do MMA à 

participação da sociedade civil, por exemplo, aparece na comparação levantada por Coelho (2004, p. 276) 

sobre a tendência de maior abertura do MMA à participação desses atores em relação a outros ministérios. 
16 Cf. Franco e Feitosa (2013). V. também Fleury e Almeida (2013). Em especial sobre o processo participativo 

em audiências públicas nesse caso, cf. o relatório de pesquisa do IPEA, disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/relatorio_potencial_efetividade.pdf>. Acesso 

em: nov. 2014.  
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2. REFORMA DO ESTADO PARTICIPATIVA  

 

 

2.1 O objetivo e a estrutura deste capítulo 

 
 

O presente capítulo explora uma abordagem teórica situada entre a ciência política, 

a administração pública, as políticas públicas e o direito, para estudar o processo de 

institucionalização da participação social no âmbito do Poder Executivo Federal. Por revelar 

uma reconfiguração nas características estabelecidas para a ação do Estado, a 

institucionalização de IPs e sua correspondente racionalidade jurídica indica a atualização 

da caracterização de uma “Reforma do Estado Participativa”, ainda em curso. Trata-se, de 

um lado, da contextualização de processos participativos pela análise mais ampla de 

transformações da gestão pública no Brasil com ênfase na gestão federal, desde a Reforma 

Gerencial da década de 90. Por outro lado, do ponto de vista de “marcos legais” de destaque 

para a participação social, os processos participativos desenvolvidos junto à Administração 

Pública passaram a ser mais bem definidos como “Instituições Participativas”, 

caracterizando mudanças estruturais para a agenda da gestão pública.   

 

 

 

2.2 A Política Nacional de Participação Social: entre política pública e política de 

Estado 

 

 

A publicação do Decreto nº 8.243 de 23 de maio de 2014 (Diário Oficial da União 

– DOU de 26.05.2014), do Poder Executivo, que “institui” a Política e o Sistema Nacional 

de Participação Social (PNPS/SNPS), estabelece uma sistematização inicial, em um único 

instrumento legal, para os processos de participação social nas políticas públicas. Com o 

principal objetivo de “fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de 

diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil” (Art. 

1º), a participação social, de acordo com o Decreto da PNPS, também deve ser considerada 

como objetivo e diretriz “na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de 

programas e políticas públicas e no aprimoramento da gestão” (Art. 1º, Parágrafo único).  
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Apesar da defesa do então Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 

República (SG/PR), Gilberto Carvalho,17 em expressar o caráter meramente 

“sistematizador” de processos participativos institucionalizados promovidos pelo Estado 

desde a Constituição de 1988, que teriam sido apenas ordenados pelo Decreto nº 

8.243/201418, além da própria PNPS ter sido submetida a um processo de consulta 

participativa online durante a elaboração da minuta de decreto presidencial,19 prevaleceram 

as discussões políticas com ampla repercussão em diversos veículos da imprensa20. O debate 

foi acirrado pelas tensões principalmente entre os Poderes Legislativo e Executivo, 

decorrentes do momento político vivenciado no Brasil pré e pós-eleições gerais de 2014.21  

 

No Congresso Nacional, em 28 de outubro de 2014, apenas dois dias após a 

reeleição em segundo turno (26 de outubro) da presidente Dilma Rousseff, a Câmara dos 

Deputados aprovou o projeto de Decreto Legislativo nº. 1.491/2014, de autoria dos 

Deputados Mendonça Filho (DEM/PE) e Ronaldo Caiado (DEM/GO), que sustaria os efeitos 

do decreto, com base no argumento de que a medida presidencial “corrói as entranhas do 

regime representativo” tanto quanto submete ao risco “as políticas públicas que passam a se 

submeter, ante a necessária oitiva das decisões tomadas no âmbito aberrante do ‘sistema de 

participação social’” (PDC 1.491/2014). A discussão sobre a validade do texto do Decreto 

nº 8.243/2014, até a conclusão do presente trabalho, ainda não chegou a ser encerrada no 

                                                 
17 Responsável pela pasta ministerial proponente da medida, em co-autoria com o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MP) e a Controladoria-Geral da União (CGU). 
18 Conforme entrevista conduzida por Lavalle e Szwako em 11 de maio de 2012, com o então Secretário 

Nacional de Articulação Social da SNAS-SG/PR, “Trata-se de construir um conjunto de diretrizes, de 

orientações a serem institucionalizadas em algum momento e que deixem claro o compromisso do Estado em 

promover a participação social. Uma expressão desse compromisso é o arranjo das institucionalidades na forma 

de um sistema”. V. Lavalle (2014). 
19 A consulta conduzida pela SG/PR em plataforma web 2.0 (<http://www.participa.br/>), que permitiu a 

interação entre os comentadores a cada artigo da Minuta de Decreto, que ficou disponível entre os dias 18 de 

junho e 6 de setembro de 2013, tendo recebido cerca de 700 contribuições, sistematizadas em um único 

documento (Disponível em: 

<http://www.participa.br/articles/public/0008/6089/Sistematizacao_previa_das_contribuicoes_recebidas_-

_PNPS.pdf>. Acesso em: nov. de 2014). De acordo com Lewansi (2013), o processo de elaboração da Lei 

Regional sobre Participação da Região italiana da Toscana também seria um caso interessante de modelos de 

participação onde os cidadãos decidiram como deveria ser a participação – “meta-participação”.   
20 Como resumem Lavalle e Szwako (2014) “Objeto de ataques, o decreto foi taxado de "bolivarianismo", 

"golpismo", "totalitarismo" e "oportunismo" diante dos protestos de junho de 2013, em diagnósticos alarmados 

que denunciaram aquilo que julgaram serem ameaças graves ao caráter representativo da democracia no 

Brasil.” Para um resumo de argumentos que atacam e defendem a medida, v. Alencar e Coelho (2014). 
21 Entre os jornais de maior veiculação de uma série de opiniões sobre esse detabe, intensificado entre o período 

setembro e dezembro de 2014, destacam-se a “Folha de São Paulo”, “O Estado de São Paulo” e “O Globo”.  
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Senado Federal, que pautou a matéria a partir do Projeto de Decreto Legislativo nº. 117 de 

2014 (PDS 117/2014), de autoria do Senador Álvaro Dias (PSDB-PR).22  

 

Independentemente da polêmica sobre a validade do Decreto nº 8.243/2014, o 

foco no destaque de sua sistematização sugerem duas linhas complementares de investigação 

a serem exploradas no presente trabalho: (i) a PNPS pode ser considerada uma política 

pública em si e uma política de gestão dentro da Reforma de Estado; e (ii) o papel do direito 

no tratamento desse tema pode trazer ganhos analíticos tanto para a caracterização da PNPS 

como política pública ou como uma política de Estado, quanto para a caracterização da 

racionalidade jurídica do direito contemporâneao marcada pela “procedimentalização” 

guiada por “princípios” e “diretrizes” que se aplicam aos instrumentos normativos 

característicos de políticas públicas. 

 

 

 

 

2.3 O lugar da participação social na reforma do Estado no Brasil 

 

                                                 
22 A principal pauta de discórdia encontra eco no modelo de democracia elitista defendida pelos parlamentares 

da mesma forma que sustentam a medida como exorbitante “dos limites de delegação legislativa” pela 

intepretação que fazem do artigo 49, inciso V da CF/1988. Do ponto de vista teórico, na concepção elitista de 

democracia, associada ao modelo schumpeteriano (v. SCHUMPETER,1984), cabe somente aos cidadãos 

eleitores aprovar ou rejeitar a condução política por meio de um método para escolha de líderes (eleições), que 

ocorre, normalmente, em períodos não inferirores a cada quatro anos. Cf. Held (2006, p 156-7) “In 

Schumpeter’s democratic system, the only full participants are the member of political elites in parties and in 

public offices. The role of ordinary citizens is not only highly delimited, but it is frequently portrayed as an 

unwanted infringement on the smoth functioning of ‘public’ decision-making.” Sobre a extrapolação dos 

limites de delegação legislativa, v. Rezende (2014). Para o inteiro teor das discussões no Seando v. PDS 

117/2014, seguido de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), ainda no aguardo de 

deliberação final em Plenário. Enquanto o Senador autor do PDS 117/2014 argumenta a exorbitância da medida 

presidencial, que não respeitaria as formas taxativas de participação direta dos ciadadãos previstas na CF/1988 

nas figuras do Art. 14 (plebiscito, referendo e iniciativa popular), o relatório da CCJ, de autoria do Senador 

Pedro Taques (PDT-MT, fora de exercício em 2015), ataca a medida pelo argumento de que o decreto 

presidencial extrapolaria o poder regulamentar estabelecido a partir da moldura da Lei 10.683 de 2003 (que 

dispõe sobre a organização do Poder Executivo Federal), sobretudo, em seus artigos “3, I” e “17” que 

estabelecem respectivamente competências para a SG/PR e para a CGU. Em defesa do Decreto presidencial, 

foi apresentado o voto da Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR) que alega, sob o aspecto formal, a 

constitucionalidade da medida conforme a EC nº 32 de 2001, como garantia de que “matéria referente à 

estruturação e atribuições de Ministérios e órgãos federais e ao funcionamento da administração federal não 

estão mais reservadas à lei formal, desde que não se esteja aumentando despesa, nem criando ou extinguindo 

órgãos públicos” e, sob a ótica substantiva, na linha da organização da participação “... os objetivos do decreto 

são, de um lado, a sistematização da atividade dessas instâncias e mecanismos numa Política Nacional de 

Participação Social e num Sistema Nacional de Participação Social, dado que o nível de participação da 

sociedade é extremamente desigual nas diferentes esferas temáticas da intervenção governamental, e, de outro, 

o incremento dessas atividades nas áreas do governo menos expostas, hoje, a essa forma de participação.” 

 



19 

 

 

A expansão dos mecanismos de controle, transparência e participação social tem 

sido um dos pontos centrais no panorama de reformas da administração pública brasileira 

nas últimas décadas. Parte da literatura sugere que há, desde a redemocratização brasileira, 

certa continuidade no processo de transformações da administração pública brasileira, o que 

não significa que tenha se dado de modo uniforme neste período. 

 

Fernando Abrúcio distingue três marcos ou momentos centrais no período: 

Constituição de 1988; o período Fernando Henrique Cardoso (FHC) (e a reforma Bresser); 

e o período Lula.  Segundo o autor, a Carta Constitucional atuou em três frentes principais 

no que diz respeito à reforma do Estado, (i) “a profissionalização da burocracia – 

particularmente com a universalização do instituto do concurso público”; (ii) “a definição 

de mecanismos de controle e publicização do Poder Público”; e (iii) a “descentralização das 

políticas públicas, rompendo com a tradição mais centralizadora do Estado brasileiro pós-

Vargas” (2011, p. 121; 2007, p. 69). Desde então – com destaque paras os governos FHC e 

Lula – algumas pautas de mudanças na gestão pública teriam entrado em curso no país23, 

como a adoção de “gestão por resultados”; o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

descentralização e coordenação federativa; bem como o desenvolvimento de uma estrutura 

de transparência, controle público e participação social na administração pública. 

 

Em que pese a continuidade de agendas nos referidos governos, Abrúcio também 

indica algumas diferenças importantes entre eles. Em primeiro lugar, a reforma Bresser no 

governo de FHC se ancorou em um projeto amplo de transformação da administração 

pública e, ainda que não tenha sido executada conforme previsto em seu Plano Diretor (2007, 

pp. 72-74)24, significou uma reorganização relevante da burocracia pública brasileira, com 

efeitos positivos na capacidade de gestão da União. O projeto de Bresser baseava-se numa 

visão centrada no desempenho e teria sido responsável por difundir a ideia de gestão pautada 

“por metas, indicadores, monitoramento e avaliação das políticas públicas” (2011, p. 122), 

isto é, difundir a noção de gestão por resultados25. Já o governo Lula, ainda segundo Abrúcio, 

apesar de dar seguimento e avançar em relação à gestão por resultados, caracterizou-se antes 

                                                 
23 Essas agendas estão em Abrúcio (2011). Em texto anterior (Abrúcio, 2007) o autor organizara a análise sobre 

elas de modo distinto, dividindo as reformas estatais do período no que seriam quatro eixos estratégicos: 

profissionalização, eficiência, efetividade e transparência/accountability. Percebe-se alguma continuidade no 

tratamento da questão, mas opta-se por acompanhar formulação mais recente. 
24 Cf. Abrúcio, Pedroti e Pó (2010, pp. 61-63). 
25 Assim também em Abrúcio, Pedroti e Pó (2010, p. 60). 
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pela “falta de uma agenda prioritária e centralizada para a questão da gestão pública, 

resultando na adoção de novos modelos de gestão de forma dispersa e fragmentada nas 

políticas públicas” (2011, p. 123; 2007, p. 79). Nesse sentido, o autor argumenta que, no 

período Lula, foram “as políticas públicas que puxaram a agenda da gestão” e conclui que: 

a mudança proposta pelo lulismo era mais incremental e se dava prin-

cipalmente no nível dos processos, em vez de se buscar alterar a lógica 

organizacional como um todo. Se, por um lado, isto trouxe a vantagem de 

se evitar os custos transicionais que há em grandes modificações 

institucionais, como a resistência política e a incerteza presente na 

introdução de novas regras e sistemáticas, por outro lado, os limites mais 

profundos do modelo vigente não foram enfrentados. (2011, p. 124). 

 

Em segundo lugar, a agenda de governança federativa ganhou consistência para 

articulação e coordenação intergovernamental a partir dos anos de 1990, ao reverter os 

excessos da descentralização promovida pela Constituição de 1988.26 O desafio passava a 

ser, então, coordenar federativamente políticas públicas e, nesse sentido, “articulações 

horizontais entre estados ou municípios e sistemas nacionais de políticas públicas ganharam 

importância no jogo federativo” (2011, p.126). Em resumo, revela-se uma trajetória de 

aprofundamento e expansão da governança federativa desde então, indicando que, nesse 

quesito, os governos Cardoso e Lula obtiveram avanços consideráveis (2011, pp. 127-130).    

 

Por fim, desde a redemocratização tem-se visto a consolidação de instrumentos para 

fortalecer transparência, controle público e participação social na administração pública. 

Segundo Abrúcio: 

(...) vários programas e políticas implantados nos governos FHC e Lula 

atrelaram o recebimento de recursos à montagem de mecanismos de 

participação e fiscalização locais. Se é verdade que nem sempre tais 

instituições conseguem ser efetivas na democratização do plano local, 

sendo muitas vezes frágeis perante os Executivos subnacionais e/ou os 

grupos de interesse mais poderosos, também deve se ressaltar que nunca 

houve tantos cidadãos participando, de algum modo, do ciclo de políticas 

                                                 
26 Cf. Abrúcio, Pedroti e Pó (2010, pp. 57-58). 
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públicas e, conseqüentemente, o Estado se tornou mais visível e permeável 

para a sociedade. (2011, p. 130). 

 

Além da expansão dos mecanismos de controle e accountability horizontais, o autor 

defende que o período conheceu uma “série de instrumentos e arenas participativas capazes 

de estabelecer controle político e social dos agentes governamentais” (2007, p. 84), 

avançando no que chama de accountability vertical27. Assim, o período Lula ganha destaque 

como responsável por conferir maior ênfase à participação social no plano federal, seja com 

a criação das Conferências Nacionais de políticas públicas, seja com abertura à participação 

social na elaboração do Plano Plurianual (PPA) (2011, p. 131). Nesse sentido, Avritzer 

também conclui:  

não existem dúvidas de que nos 15 primeiros anos de vigência do 

texto constitucional foi estabelecida uma divisão de trabalho através 

da qual a representação prevaleceu no âmbito do governo federal, ao 

passo que a participação se fortaleceu localmente pela via dos 

orçamentos participativos e da participação nos conselhos. Essa 

divisão de trabalho informal terminou com a chegada do PT à 

Presidência da República e a enorme ampliação das conferências 

nacionais. (2012, p. 21) 

 

Com efeito, durante o primeiro mandato do governo Lula, em 2003, mesmo de forma 

fragmentada, uma nova agenda de gestão pública foi estabelecida (GAETANI, 2003). Nessa 

perspectiva, a “participação popular”, a “transparência” e o “controle social” de ações 

governamentais, bem como instrumentos “anti-corrupção”, tiveram ênfase na retórica do 

partido dos trabalhadores (PT) como orientadores de toda a política, desde os programas de 

governo de eleições presidenciais em 1989.28  

 

                                                 
27 As referências desse autor seguem os dois tipos de accountability mais conhecidos na ciência política como 

instrumentos tradicionais para o controle democrático das instituições públicas, de acordo com as formulações 

de O’Donnell (1998). No contexto nacional, o procedimento eleitoral, entendido como accountability vertical, 

estabelece a primeira possibilidade de controle dos governantes pelos governados, por meio do exercício do 

direito ao voto. Já a accountability horizontal é definida como a rede de agências governamentais competentes 

e com o poder legal para supervisionar as ações e as decisões do governo, assim como para impor sanções em 

casos de abuso de poder (O’DONNELL, 1998, pp. 27-28 e p. 40).  
28 V. Programas de Governo para eleições presidenciais de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 (Lula) e de 2010 e 

2013 (Dilma Rousseff) disponíveis em Perseu Abramo: <http://csbh.fpabramo.org.br/node/5881>.  
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A primeira experiência que marcou de forma emblemática a característica participativa 

do modo de gestão da política local para o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), em 

1989, foi o “orçamento participativo” (OP) na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). 

Com efeito, o modelo original de Porto Alegre foi pioneiro de uma série de experiências 

semelhantes de orçamentos que seguiram no Brasil e em outros países (v. LÜCHMANN, 

2014).  

 

No Brasil, primeiro, visto com uma política de aproximação entre Estado e Sociedade 

Civil, mais do que uma política pública de orçamento (GAETANI, 2003, p. 2), o OP foi 

espalhado para diferentes administrações, incluindo experiências de outros partidos, tendo 

sido realizado em mais de 47% dos governos municipais com mais 100 mil habitantes (IPEA, 

2010, p. 579). Se os limites da construção desses processos de participação como parte da 

política orçamentária e de redução de desigualdades materiais ainda encontra barreiras na 

disponibilidade de recursos financeiros efetivamente disponíveis para as decisões 

participativas com as comunidades locais29, as possibilidades da experiência dessas IPs 

como experiência de gestão participativa se tornaram mais promissoras. Nesse sentido, 

sugere Souza (2001, p. 94): 

 

A questão da limitação dos recursos financeiros é, no entanto, mais crucial 

do que aparenta à primeira vista. Isso porque, apesar de alguns governos 

municipais estarem comprometidos com a reversão de prioridades e com 

transformar investimentos nas áreas mais pobres da cidade de favores em 

direitos, esses governos podem realizar apenas uma fração muito reduzida 

das necessidades das comunidades de baixa renda. Nesse sentido, o mérito 

do OP parece não estar necessariamente nos ganhos materiais para 

segmentos de baixa renda, mas sim na ampliação da participação e do poder 

de decisão para grupos anteriormente excluídos do processo decisório. 

(SOUZA, 2001, p. 94)30 

                                                 
29 Para citar dados recentes das duas iniciativas mais históricas, do montante de destinação de recursos, no caso 

do orçamento de 2015/2016 da cidade de Belo Horizonte (que conta com o OP desde 1993), o correspondente 

a 5% da receita foi destinado ao OP, somando o total de R$ 150 milhões em investimentos para dividir entre 

nove bases regionais conforme critérios de maior densidade populacional/menor renda. Dados disponíveis no 

“Portal do OP”: <http://portalpbh.pbh.gov.br>. Acesso em: jan. 2015. Em Porto Alegre, da previsão na Lei 

Orçamentária de 2015, dos gastos totais previstos em R$ 6,1 bilhões de reais, 504,5 milhões foram destinados 

para o OP, incluindo apenas R$ 66,3 milhões efetivamente para o plano de investimentos, enquanto R$ 438,2 

milhões representam conclusão de demandas de anos anteriores. Dados disponíveis em: 

<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/>. Acesso em: jan. 2015. 
30 Para um quadro “síntese das principais vantagens e problemas do OP”, conforme revisão de literatura sobre 

as experiências de Porto Alegre e de Belo Horizonte, v. Souza (2001, p. 92). 
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Assim, em 2003, a experiência do “orçamento participativo” foi também associada ao 

processo de planejamento federal e, desde 2011, em articulação com os conselhos de 

políticas públicas se tornou uma política “metaparticpativa”, por meio do processo intitulado 

“Fórum Interconselhos do Plano Plurianual” (Fórum de Conselhos), conjuntamente 

implementado pela SG/PR e pelo Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão (MP).  

 

Por outro lado, a falta de uma agenda de reformas clara no campo da gestão (a referida 

linha de “políticas públicas puxando a gestão”) teria, segundo Abrúcio, criado dificuldades 

ao governo para lidar “concomitantemente com a ampliação da democracia deliberativa e o 

jogo tradicional da democracia representativa brasileira, identificada nos padrões de relacio-

namento com o Congresso Nacional, baseados principalmente na troca de cargos – na casa 

dos milhares – e verbas por apoio” (ABRÚCIO, 2011, p. 132). De todo modo, o autor conclui 

que o “paradigma participativo ampliou o número de atores incluídos na esfera pública e na 

agenda de políticas públicas, além de ter sido incorporado a boa parte do processo de 

formulação” (2011, p. 137), o que inegavelmente representaria importante progresso no 

período recente. 

 

Ainda neste último aspecto, outros estudos indicam o mesmo movimento de 

ampliação dos mecanismos participativos desde a redemocratização. Nuria Cunill Grau 

(2013), por exemplo, partindo desta constatação, escrutiniza os diferentes instrumentos e 

modelos de controle e participação social na administração pública federal, viabilizados 

desde 2003, indicando a multiplicação de tais instrumentos em governos recentes. O mesmo 

diagnóstico31 tem despertado atenção de diversos estudos sobre o “problema da efetividade” 

das formas de participação na democracia brasileira.32 Este interesse se deu, segundo 

Avritzer (2011), de um lado, devido à “crescente associação entre participação e políticas 

públicas, bastante específicas do caso brasileiro”; e, de outro por preocupações de natureza 

teórica no tocante a “características da democracia deliberativa”. Neste sentido, vem se 

                                                 
31 Nos termos de Leonardo Avritzer (2011, p. 13), “a participação política no Brasil tem experimentado um 

crescimento constante desde a democratização. Com a promulgação da Constituição de 1988 foi dada a partida 

para a formação de uma vasta institucionalidade participativa que inclui conselhos, orçamentos participativos 

(OPs) e planos diretores municipais, entre outras formas de participação. Nos últimos oito anos, estas formas 

de participação, cuja presença era fundamentalmente local, expandiram-se para o plano nacional, durante o 

governo Lula. Esse conjunto de fenômenos aponta na direção da presença de formas ampliadas de participação 

na democracia brasileira.”   
32 Cf. Pires et al. (2011). 
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consolidando, nos últimos anos, uma agenda de pesquisas capaz de conectar o tema das 

reformas do Estado brasileiro a seu processo de democratização. 

 

Ao conjunto de reformas que consideram a participação social em processos de 

tomada de decisão para a formulação de políticas públicas, inspiradas nos pressupostos da 

democracia deliberativa, Milani (2008)33 relaciona um sistema de governança, onde existe 

uma maior complexidade do sistema de decisão não mais exclusivamente governamental. 

Assim, segundo esse autor, as principais características do padrão de reforma da gestão 

pública participativa seriam de quatro ordens: 

existe distribuição de poder no processo de decisão entre diversos atores; 

há um intenso processo de negociação e definição das regras para a tomada 

de decisões; cria-se a necessidade de descentralizar as decisões e os 

recursos; a participação social é central, mas a capacidade de participação 

dos atores é diferenciada. (2008, p. 558) 

 

José Celso Cardoso Jr. (2013, p. 26), por sua vez, discutindo retomada das funções 

estatais sumarizadas no “binômio planejamento governamental e gestão pública” em período 

pós-neoliberal, conclui que a agenda contemporânea de fortalecimento das capacidades 

estatais está também ligada à expansão dos mecanismos democráticos de participação social 

nas decisões públicas, ou melhor, que a “atividade de planejamento deve prever dose não 

desprezível de horizontalismo em sua concepção, vale dizer, de participação direta e 

envolvimento prático de – sempre que possível – todos os atores pertencentes à arena em 

questão”. Além disso, parte dos estudos sobre transformações recentes do Estado brasileiro, 

a retomada de certas funções e robustecimento de capacidades estatais, sugerem que as 

                                                 
33 Em oposição à ênfase da participação dos cidadãos nos processos de formulação e gestão das políticas 

públicas locais como resposta possível à crise do bem-estar e à necessidade de rever as relações entre o governo 

e a sociedade na definição de estratégias de desenvolvimento local, ainda que não siga adiante no 

desenvolvimento teórico dessa leitura, Milani (2008, p. 558) indica outros modelos de reforma da 

administração pública não exclusivamente ou majoritariamente orientados por fatores externos, mas em 

padrões de gestão pública inspirados nos pressupostos da democracia deliberativa: “Tais modelos não pensam 

de modo desconexo as diferentes escalas de governo, do local ao nacional; seus defensores concebem os 

objetivos da participação social de forma radicalmente distinta: ela passa a ser considerada como um dos 

elementos do projeto de ressignificação do conceito de público. Nesse segundo conjunto de reformas da gestão 

pública, o aspecto político deve primar sobre o econômico; o longo prazo sobrepor-se ao curto prazo; e a 

racionalidade substantiva guiar as estratégias a serem definidas.” 
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mudanças, inclusive quanto à participação social, acoplam-se a um novo modelo de 

desenvolvimento econômico e social.34 

 

Desde a CF/1988, esforços consideráveis foram engendrados para que a “participação 

social” se institucionalizasse como uma política pública em si, em variações normativas que 

alcaçaram políticas locais e nacionais ao longo do tempo, com destaque inicial para as 

experiências locais a partir da inovação do Orçamento Participativo. Se a reforma 

administrativa da década de 90, que conferiu, entre outras centralidades, status privilegiado 

ao princípio da “eficiência” baseado na doutrina “gerencial” como paradigma exclusivo da 

Reforma do Estado ainda resta predominante no Brasil, uma “Reforma Participativa” como 

alternativa à exclusividade da “Reforma Gerencial” emergiu como parte fundamental das 

transformações do Direito e do Estado, preponderantemente nos anos 2000. É a partir dessa 

década que se estabelece a participação como um movimento mais generalizante e 

abrangente para a gestão pública desde esfera federal, principalmente a partir da expansão 

de IPs como conselhos e conferências nacionais de políticas públicas.  

  

                                                 
34 Nesse sentido cf. Pires e Gomide (2014), Cardoso Jr. (2011). Cf. Nobre (2013b). “De forma inédita, 

firmou-se um modelo de sociedade ligado internamente à democracia. Segundo o novo modelo de sociedade, 

“social” quer dizer democrático, tanto no sentido de um regime de governo como no sentido mais profundo do 

combate às diversas formas de desigualdade, de não impor ao conjunto de cidadãos, aos muitos povos que 

habitam o território (os indígenas, essencialmente) um modelo determinado de levar a própria vida como 

obrigatório e inescapável. O social-desenvolvimentismo não aceita como inevitáveis para o desenvolvimento 

do país padrões de desigualdade indecentes, medidos por qualquer padrão disponível. Como também não aceita 

que desenvolvimento econômico signifique devastação ambiental ou um sistema político estruturalmente 

corrupto”. 
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QUADRO 1: REFORMA DO ESTADO E ÁREA DO CONHECIMENTO  
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TECNOCRATICA 

(Estado Varguista) 

 

 

Déc. 60/70 

REFORMA 

GERENCIAL 

(Estado Regulador) 

 

 

Pós CF88/90-2003 

 

REFORMA PARTICIPATIVA 

(Estado ativista/participativo) 

 

“políticas públicas puxando a 

gestão” 

 

Pós-2003 

 

 

 

Problemas 

relevantes 

para a APF e 

ciclo de vida 

das políticas 

públicas  

 

PLANEJAMENTO  

 

 

 

-Planejamento 

administrativo  

-Centralização 

(burocracia 

tecnocrática) 

 

CONTROLE FISCAL e 

ESTABILIDADE 

ECONÔMICA 

 

-Controle e eficiência na 

implementação e 

avaliação de políticas 

públicas  

- Gestão por resultados 

-Descentralização 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS, 

INCLUSÃO SOCIAL e 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

-Definição de agenda, 

formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas 

- Controle público 

-Descentralização -

Condicionalidades e 

especificidades locais 

  
(Elaboração própria a partir de Farah (2011, pp. 827-832) e Abrúcio (2011)) 35 

 

 

Antes de partir para uma análise mais atenta do contexto brasileiro, serão tecidas 

breves considerações aos antecedentes do processo de institucionalização da participação 

social decorrentes dos debates que contextualizam os processos de Reforma da Organização 

das Nações Unidas (ONU) para a aproximação e aprofundamento da relação da organização 

com a Sociedade Civil. No plano internacional, em perspectiva comparada, também serão 

citadas legislações específicas sobre a participação social em outros países. 

 

 

2.3.1 Participação Social no processo de Reforma da ONU e o “Relatório Cardoso”  

 

Por mais que o Brasil seja considerado referência na inovação de IPs como aponta 

Lavalle (2011) e Coelho (2007), no plano internacional e, em especial, na estrutura da ONU, 

a participação social já estava prevista desde o seu documento constitutivo. O artigo 71 da 

Carta da ONU reconhece formalmente a participação social por meio de status consultivo a 

                                                 
35 O quadro indica o modo pelo qual o desenvolvimento do campo de conhecimento de políticas públicas e da 

administração pública reflete a especificidade dos desafios e do contexto em que se insere a administração 

pública no Brasil. 
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organizações não governamentais (ONGs)36 junto ao Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC). Se em 1946, 41 ONGs tiveram pela primeira vez seu status consultivo 

reconhecido pelo ECOSOC, atualmente, são mais de 3.700 ONGs registradas nesse 

Conselho.37 

 

Cabe destacar que o incremento significativo de participação no ECOSOC durante a 

década de 90 teve impacto direto na mobilização social em torno das chamadas Grandes 

Conferências da ONU, realizadas ao longo da década de 90.38 Durante esses encontros 

globais, foram colocados em destaque grandes temas sociais como direito das mulheres, 

igualdade racial, moradia, meio ambiente, entre outros. Tais processos, como será exposto 

mais adiante, trouxeram possibilidades de efeitos tanto para a definição de agenda, 

implementação de compromissos, quanto similaridades de regras dessas Conferências para 

os diversos processos consultivos e conferenciais (Conselhos e Conferências Nacionais) que 

o Brasil adotaria com mais ênfase, sobretudo, a partir dos anos 2000. 

 

Apesar dos números expressivos de participação e, sobretudo, considerando o local 

de realização desses encontros, que incluem cidades do hemisfério Sul (Rio de Janeiro, 

Durban, etc.), questiona-se tanto a legitimidade da participação quanto à efetividade das 

políticas públicas globais colocadas em perspectiva nesses fóruns.39 A partir do cenário 

global, onde o foco das deliberações não pôde mais restringir-se aos compromissos políticos 

entre Estados para a promoção da paz e segurança, a dificuldade de avançar em resultados 

concretos para políticas sociais e ao mesmo tempo a impossibilidade de inclusão de um 

                                                 
36 No contexto da ONU, a definição de ONGs apresenta caráter residual e contempla todo tipo de organização 

que não seja representante de governos centrais ou que não tenha sido criada a partir de decisões 

intergovernamentais, o que pode incluir, portanto, setor privado, parlamentares e autoridades sub-nacionais, 

ou mesmo representantes de governo quando não representam interesse oficiais, participando de outras 

organizações sem interferência na liberdade de expressão do interesse geral da organização. (cf. SANCHEZ 

BADIN et al , 2013, p. 295). 
37 Até último acesso às estatísticas do NGO Branch (Department of Economic and Social Affairs), em maio 

de 2013, constava registro de 146 ONGs com status consultivo no ECOSOC, na categoria “geral”, 2.610 em 

“especial” e 987 como “roster”. 
38 Enquanto o procedimento inicial de credenciamento de ONGs envolveu pedidos individuais ao Secretariado 

encarregado de cada conferência, o credenciamento das ONGs para a participação nessas conferências foi 

facilitado quando essas organizações já apresentavam status consultivo junto ao ECOSOC (Parte VII, 

parágrafos 41-54, da Resolução 1996/31). Para dados sobre a participação e a relação de procedimentos ad hoc 

de participação estabelecidos nas Conferências da década de 90, ver ONU (2001). 
39 Para estudo completo sobre a participação de atores não-estatais (quem poderia participar, quem participou, 

sua influência etc.) em três conferências de destaque da ONU da década de 1990, cf. Silva (2006). 
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contingente cada vez maior de cidadãos que é diretamente atingido pelas decisões políticas, 

colocou em xeque a própria relevância e legitimidade da ONU.40  

 

Trazer as reflexões sobre o debate da participação da “Sociedade Civil” no processo 

de Reforma da ONU, para efeitos do presente trabalho, tem uma dupla função. Primeiro, 

como já mencionado, porque traz impacto direto para as análises de Reforma do Estado e de 

modelagens de IPs fortalecidas no Brasil a partir da CF/1988 e, especialmente, desde 2003. 

A segunda função, não menos importante, faz referência ao fato da condução do “painel de 

especialistas” (Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations)41 para 

a revisão do relacionamento entre “a ONU e a Sociedade Civil” ter sido coordenada pelo 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso42, a partir do período coincidente, no 

Brasil, com o primeiro mandato presidencial inaugurado pelo Presidente Lula (janeiro de 

2003).43 

O Painel, que viria a ser intitulado “Painel Cardoso”, ficou responsável pela 

elaboração de um relatório ao final de um ano a partir de sua nomeação (“Cardoso´s Panel 

– We the peoples; civil society, the United Nations and global governance”). Os principais 

pontos para análise pelo Painel: (i) revisar os mecanismos existentes de acesso e participação 

da sociedade civil; (ii) identificar as melhores práticas do próprio sistema da ONU e demais 

organizações internacionais; (iii) avaliar condições para maior participação de atores da 

sociedade civil de países em desenvolvimento; e (iv) revisar a estrutura do Secretariado 

(SANCHEZ BADIN et al., 2013, p. 288).  

 

                                                 
40 Cf. Sanchez Badin et al (2013, p.280). 
41 Nomeados pelo Secretário-Geral da ONU em 30 de setembro de 2002, a criação do Painel foi originalmente, 

parte de um processo mais amplo de medidas de reforma com a finalidade de capacitar a ONU com 

ferramentes mais eficientes e capazes de responder aos desafios do século XXI. Cf. ONU (2003). Sobre a 

criação do Painel, as palavras do Secretário-Geral são ilustrativas: “Action 19. I will establish a panel of 

eminent persons to review the relationship between the United Nations and civil society and offer practical 

recommendations for improved modalities of interaction”.  (ONU, 2002a) 
42 Por essa razão o painel também ficou conhecido como “Cardoso’s Panel”. Para a lista e biografia dos 12 

representantes que compuseram o painel, ver Anexo I do Relatório ONU, 2004a, pp. 74-77, bem como ONU, 

2003a. 
43 Cf. UN – Cardoso (s/d): “Chaired by President Cardoso, the Panel of Eminent Persons on United Nations-

Civil Society Relations includes 11 additional members, who are affiliated with governments, non-

governmental organizations (NGOs), academia and/or the private sector:  Bagher Asadi (Iran), Birgitta 

Dahl (Sweden), Peggy Dulany (United States), André Erdös (Hungary), Asma Khader (Jordan), Juan Mayr 

(Colombia), Malini Mehra (India), Kumi Naidoo (South Africa), Mary Racelis (Philippines), Prakash Ratilal 

(Mozambique) and AminataTraoré(Mali).”. Disponível em: 

<http://www.un.org/press/en/2003/ngo495.doc.htm>. Acesso em: out. 2014. 

http://www.un.org/press/en/2003/ngo495.doc.htm
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A institucionalização do debate sobre a participação de atores não estatais, no âmbito 

do projeto de Reforma da ONU, foi precedida dos trabalhos contidos no relatório 

Strengthening the United Nations: an agenda for further change (ONU, 2002a). Nesse 

documento, o então Secretário Geral, Kofi Annan, procurou explorar possibilidades de um 

engajamento mais efetivo com atores não estatais e apontou avanços e desafios resultantes 

do incremento dessa interação.44  

 

A discussão sobre o conteúdo da expressão “sociedade civil” reflete-se no artigo base 

para os trabalhos do Painel Cardoso intitulado “Sociedade Civil e Governança”, com 

destaque, entre outros para a necessidade de regras mais flexíveis para o reconhecimento da 

diversidade da participação.45 Os resultados dos trabalhos do Painel foram concluídos com 

a publicação do “Relatório Cardoso” em junho de 2004, incluindo 30 recomendações, que 

traduzem no todo a tentativa de resposta ao gargalo de legitimidade da organização diante 

dos déficits democráticos da governança global, com destaque para as consequências da 

emergência dos atores não-estatais com capacidade de influência no cenário internacional 

junto ao crescimento do poder da opinião pública global.  Entre as recomendações, chama-

se atenção às mudanças de paradigmas propostas, de acordo com o Painel, para uma relação 

mais positiva entre participação da sociedade civil e desafios da ONU:  

(I) a ONU deve centrar-se mais em seus objetivos e não unicamente na 

própria organização, o que permitirá que receba apoio de outros atores para 

o cumprimento de suas metas e, assim, fortalecer seu papel na “governança 

global”; (II) a representatividade das ONGs na ONU deve ser melhorada, 

com a criação de um “fundo” para financiar, sobretudo, ONGs de países 

em desenvolvimento; (III) a democracia participativa no âmbito 

internacional deve ser estimulada, com a criação de espaços para a 

“sociedade civil” no processo decisório (como, por exemplo, o espaço 

                                                 
44 Os principais avanços dizem respeito a debates paralelos organizados por ONGs para acompanhar os 

encontros formais de deliberação e decisão, elaboração de relatórios para conclusão de tratados, participação 

em sessões plenárias e mesas redondas com delegados de governos, acompanhamento de delegações em 

conferências internacionais e sessões especiais, criação da Arria formula para interação de ONGs com o 

Conselho de Segurança etc. Quanto aos desafios, o documento aponta problemas de recursos e estrutura física 

para dar conta do número crescente de participação, padrões e procedimentos e grande variedade de acesso que 

provocam desigualdades no número de ONGs dos países industrializados comparado às ONGs de países em 

desenvolvimento, falta de clareza para participação de atores que são excluídos da nomenclatura sociedade 

civil – tal como parlamentares e grupos do setor privado etc. (ONU, 2002a) 
45  Cf. UN – Cardoso (s/d): “(...) Item 4. Strategic questions and challenges, Question # 1: how to combine a 

broad, inclusive definition of civil society with the recognition of its diversity and the need for flexible rules 

of engagement”. 
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criado informalmente para a sociedade civil nas Grandes Conferências) 

(SANCHEZ et al., 2010, p. 290, apud ONU, 2004a). 

 

Nota-se, ainda, entre outras recomendações do Relatório Cardoso, a ampliação da 

“democracia participativa”, considerada como “reunião de cidadãos em comunidades de 

interesses”, em complementaridade aos mecanismos tradicionais já existentes de democracia 

representativa, no caso da ONU, pela participação de representantes da burocracia oficial 

dos Estados membros.46 Além dessas contribuições conceituais, a ideia, entre outras, de 

criação de um fundo para a participação, a partir do debate internacional, a exemplo do 

contexto da Reforma da ONU, no capítulo 4, o repertório institucional internacional também 

poderá ser explorado com reflexos mais diretos nos mecanismos de participação, sobretudo, 

para as Conferências Nacionais.  

 

 

 

2.3.2 Políticas de Participação Social – legislação comparada 

 

 

Enquanto a ONU, durante os anos 2000, tomou a participação social como princípio 

orientador de sua própria reforma institucional, a introdução de processos de reformas 

participativas em legislações nacionais encontrou diretrizes formuladas em diversas fontes, 

tanto em outros organismos internacionais, a exemplo da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) como será explorado no capítulo 3, como em 

legislações nacionais comparadas.  

 

Assim, o Brasil não foi o primeiro país a sistematizar em atos normativos de alcance 

geral os princípios participativos para a condução de políticas públicas. Ainda que possam 

surgir diversos questionamentos sobre os fundamentos da participação social nos diferentes 

contextos nacionais, além das especificidades desses processos nos países da América 

Latina, como pondera Milani (2008, p. 556), vale listar uma cronologia exemplificativa de 

legislações integrantes de um processo mais amplo de reformas administrativas 

participativas (Quadro a seguir). 

 

As legislações citadas em caráter exemplificativo que abordam “como deve ser a 

                                                 
46 Ibidem. 
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participação”, em sua maioria, tratam da organização da participação em conselhos 

regionais, locais, distribuídos nos territórios, associados às políticas de gestão urbana. De 

todo modo, ao entrar nos detalhes de criação de instâncias de participação, elencam 

“princípios” adotados por diferentes legislações brasileiras de políticas públicas que incluem 

participação, além do Decreto 8.242/2014 – “sistematizador” da PNPS. Nesse sentido, 

destacam-se os princípios orientadores da composição nas instâncias participativas, 

incluindo autonomia cidadã, pluralidade, paridade, rotatividade, igualdade de gênero, entre 

outros. 

 

 Legislações sobre participação de caráter temático, como relacionadas à política de 

saúde ou meio ambiente, encontram referências principalmente na legislação francesa.47 Na 

França, em especial, a política de participação junto à política ambiental ganha destaque com 

o apelo das últimas duas décadas para o desenvolvimento de uma “democracia ambiental”. 

No direito interno francês, os estudos de impacto ambiental adquiriram um “caráter público” 

desde 1976 (Lei n° 76-629 de 10 de julho de 1976) e a participação por meio de audiências 

e consultas públicas é regulamentada desde 1983 (Loi Bouchardeau - Lei n°83-630 de 12 de 

julho de 1983, sobre a “democratização das audiências e a proteção do meio ambiente”). 

Conferências sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável de caráter transversal, 

reunindo pelo menos uma dezena de ministérios, são organizadas com periodicidade anual 

desde 2012. Durante a abertura da última Conferência Nacional Ambiental (2014), o 

Presidente da República Francesa anunciou um colóquio específico sobre a “democratização 

do diálogo ambiental” e, em janeiro de 2015, foi instalada uma Comissão especializada sobre 

o assunto, que iniciará seus trabalhos mais sistemáticos a partir de maio de 2015 quando 

ocorre o Colóquio sobre “democracia participativa e diálogo ambiental”. Entre os temas 

prioritários desse debate sobre a política de participação junto à política ambiental francesa, 

vale nota para a continuidade do desenvolvimento que possa decorrer do presente trabalho 

o acompanhamento dos pontos de: (i) clareza e sistematização das regras de participação do 

público; (ii) complementaridade entre modalidades de participação presencial e online e (iii) 

sistematização das obrigações de justificativas e prestações de contas do poder público 

nesses temas.48 

 

 

                                                 
47 Cf. Rezende (2014). 
48 Cf. Monédiaire (2013). 
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QUADRO 2: LEGISLAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM 

PERSPECTIVA COMPARADA  

 

 

Onde 

 

 

Constituições, Leis/ANO 

(expressões chave) 

Portugal  

 

1976 – Constituição Portuguesa de 1976 – dispositivos sobre participação: art. 9º, 

c; art. 48, n. 1; art. 65, n. 5 (planejamento urbanístico); art. 77 (política de 

ensino); art. 263, n. 1 e art. 267, n. 1 (organizações de moradores). 

Chile 

 
1990 – Reforma Municipal (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de 

Chile – Ley 18.695), introduzida nos anos 90 com última revisão em 2000 – 

expressões chave – “Participación ciudadana.” 

Espanha  

 

1978 – Constituição Espanhola de 1978 – dispositivos sobre participação (art. 9, 

n. 2; art. 23, n. 1; art. 27, n. 5 (política de ensino); art. 51, n. 2 (consumidores);  

art. 105, a (audiência de cidadãos); art. 129, n. 1 (seguridade social); art. 131, n. 2 

(planificação econômica). 

 

1992 – A Lei espanhola nº. 30/1992 - de 26.11.92 do “Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común” 

(...)  “inspirada en el principio de legitimidad democrática.“ (...)  “Pero, además, 

la evolución más reciente de nuestra organización administrativa hacia 

fórmulas participativas, obliga a contemplar la nueva tipología de órganos 

colegiados cuya composición y funcionalidad no se ajusta a la regulación 

establecida por la anterior Ley....” 

Bolívia 

 

1994 – Lei de Participação Popular (Ley de Participación Popular – LPP, Ley 

1.551) Participación popular / Organizaciones Territoriales de Base 

Índia, Kerala 

 

1996 – “People’s planning campaign”.  Implementa o dispositivo da Constituição 

da Índia (Art. 40) introduzido pela emenda n. 73 (1992) que prevê a organização 

de panchayats, forma de autogoverno comunitário, com poderes para gestão de 

recursos naturais. Na prática, apenas o Estado do Kerala, Sul do país, 

implementou o dispositivo, desde 1996.   

França 

 

1973 – Loi nº 73-6, de 3 du janvier de 1973 – Médiateur / 2008 – Defenseurs des 

droits  

 

1983 – Loi nº 83-630, du 12 juillet de 1983 (Loi Bouchardeau) – audiências 

públicas (“enquête publique”) 

 

1985 – Loi nº 95-101, du 2 février de 1995 (Loi Barnier). Cria a Comissão 

Nacional do Debate Público (CNDP). 

 

2002 – “Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité” - “Chapitre Ier: Participation des habitants à la vie locale” 

 

2014 – “Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine (1)” (com alterações em 25 de abril de 2015), que cria os 

conselhos de cidadãos (“conseils citoyens”)  
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Itália, Região da 

Toscana 

 

2007 – Legge Regionale n. 69/2007 (de 27 de dezembro de 2007). “Norme sulla 

promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 

locali.” (...) “Art. 1 Principi – La partecipazione alla elaborazione e alla 

formazione delle politiche regionali e locali è un diritto; la presente legge 

promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo 

questo diritto. (...) Art. 2 Titolari del diritto di partecipazione” 

 

2013 – Legge sulla Partecipazione - Legge Regionale n. 46/2013 (de 2 de agosto 

de 2013).  Pela redação do Art. 1, o objetivo desta lei consiste em “contribui para 

a renovar a democracia e as instituições que a integram por meio de práticas e 

processos participativos” e assim contribuir para melhoar a “coesão social” 

avançando na cultura de participação.49 

Canadá, Montreal 

 

2009 - By-law 05-056-1 (promulgada em 22 de setembro de 2009, em vigor desde 

01.01.2010) – Montreal “Right of Initiative in Public Consultations” – “The city 

proclaims, under this right of initiative in public consultations, its commitment to 

a participative democracy in harmony with a representative democracy” 

(Elaboração própria, a partir de Milani (2008), Gallicchio e Camejo (2005, p. 84), Oxhorn 

(2010), Lewanski (2013) e Rezende (2014)) 

 

 

 

2.4 Participação Social como Política Pública: legitimidade de proximidade, 

institucionalização e método de gestão (ciclo de vida e ciclo de gestão) 

 

Em um primeiro momento do surgimento do campo das políticas públicas, marcado 

entre as décadas de 60 e 70, a análise das políticas públicas destacava os problemas 

substantivos e as estratégias de solução destes problemas50, enquanto a administração 

pública tradicional enfatizava as instituições. No entanto, na prática do desenvolvimento das 

análises de políticas públicas, o que ocorreu foi um processo de influências recíprocas, 

enfatizando a “gestão pública” como marca de diferenciação da abordagem tradicional da 

administração pública, para caracterizar a natureza dinâmica (processos) de orientação e 

organização da ação estatal51 (FARAH, 2011, p. 818).   

 

Nesse sentido, sem ignorar as influências recíprocas das abordagens mencionadas, 

poderíamos apontar como recurso metodológico três aspectos da caracterização da 

participação social como uma “política pública que puxa a agenda de gestão”, entre “política 

pública e política de Estado”: 

 

                                                 
49 Além das referências diretas aos textos legais oficiais, v. Lewanski (2013). 
50 Nesse sentido, são recorrentes definições tão amplas como a colocada por Marcel Merle (1990), segundo o 

qual, políticas públicas são “respostas do Estado a situações socialmente problematizadas”.   
51  Como explica Celina Souza (2006, p. 24), “não existe uma única, ou melhor, definição do que seja política 

pública”, do ponto de vista teórico-conceitual a política pública compreende um campo holístico e 

multidisciplinar “e seu foco está nas explicações sobre a natureza da política pública e seus processos”.   
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(i) Os principais problemas substantivos e estratégias de solução da política de 

participação social;  

(ii) Uma descrição da institucionalização da participação social no Estado 

brasileiro, com base na organização de IPs como conselhos e conferências 

nacionais de políticas públicas; e   

(iii) Uma análise da participação social como método de gestão pública e a 

relação com os ciclos de vida das políticas públicas e o “ciclo de gestão”. 

 

2.4.1 A participação social como política (legitimidade) de proximidade  

              

 Em seu trabalho sobre legitimidade democrática, Rosanvallon (2008) explora ao lado 

dos conceitos de legitimidade de “imparcialidade” e de “reflexividade”52, o conceito de 

legitimidade de “proximidade”. Esse último termo expressa desdobramentos da “retórica da 

proximidade” trazida por Rémi Lefebvre em 2000 como palavra-chave do diagnóstico (mais 

do que um objeto específico), associada à participação e valorização do “local”, em 

contraposição à crise de representação53. No desenvolvimento do conceito de “legitimidade 

de proximidade”, desdobra-se o exercício do que Rosanvallon (2008) chama de “democracia 

funcional” e sobre o qual, do ponto de vista da organização de instâncias institucionalizadas 

de participação social, o presente trabalho explora o conceito de “legitimidade funcional”.   

 

Em razão das mudanças nas dimensões de espacialidade e temporalidade da política, 

da oferta de informação contínua e da transparência generalizada, as últimas três décadas 

apresentaram uma dinâmica crescente na velocidade, na complexidade e em especificidades 

das demandas trazidas aos governantes. A sobrecarga de demandas nas arenas de decisão 

política colocou em xeque as formas tradicionais de representação, incapazes de expressar 

enquanto generalidade a nova realidade social. As consequências do contingente não 

atendido de demandas que os representantes passaram a enfrentar a cada decisão tomada são 

mencionadas por Rosanvallon como uma “erosão estrutural do fluxo de legitimidade” (2008, 

pp. 276-77). Nesta esteira, pela explosão inatingível de demandas por políticas públicas, 

também se encontram as demandas por mais proximidade e maior frequência na interação 

entre governantes e governados, que vão além das possibilidades de contemplá-las somente 

                                                 
52 Cf. Duran (2013). 
53 Cf. Rosanvallon (2008, p. 268, nota 4). Cf. também Casillo et al. (2013).  
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no período de eleições majoritárias.54 Diante da crescente complexidade envolvida na 

relação governantes-governados, o déficit de legitimidade55 das instituições políticas 

tradicionais se tornou, portanto, um dos principais problemas enfrentados desde a crise do 

Estado Providência. Esses problemas foram agravados pela intensificação e 

interdependência dos fluxos de informação depois da década de 90 – e que não por acaso 

também estão refletidos nas manifestações desencadeadas em junho de 2013 no Brasil56.  

 

Como solução o autor sugere, além de uma pluralização de fontes de legitimidade 

democrática, um fortalecimento da “legitimidade procedimental” ou “legitimidade-capital”, 

equivalente a um “reservatório de legitimidade”, com foco na participação dos cidadãos. Tal 

reservatório aproximaria os cidadãos (ao menos no plano de escuta) de seus governantes, 

garantindo uma proximidade capaz de preservar tanto a autoridade política, quanto a coesão 

social. Ele seria promovido pelo Estado para evitar crises sistêmicas durante os momentos 

mais críticos de explosão e intensidade das demandas ou necessidade de reformas e ajustes, 

que do ponto de vista imediato possam ser impopulares. Assim, de acordo com Rosanvallon   

a construção de instituições que sejam atentas à diversidade, próximas dos 

cidadãos, se impõe como uma questão prioritária para consolidar as 

democracias e as tornam ao mesmo tempo mais bem governáveis (2008, p. 

277)57.  

(...) Um poder será considerado próximo se não estiver encastelado em 

suas prerrogativas, se descer de seu pedestal, aceitar o debate e as críticas, 

solicitar conselhos; se considerar que não pode ficar restrito à formalidade 

                                                 
54 Segundo o autor (ROSAVALLON, 2008, p. 286), as teorias da democracia pouco tratam da questão da 

governabilidade relacionada ao Poder Executivo e tratam da participação negligencidado esse último aspecto 

em favor da ênfase à questão do regime democrático, da organização dos poderes, da distribuição dos direitos 

políticos e das modalidades de representação.   
55 Conforme sugere Faria (1976, p. 17), “a legitimidade se constitui numa questão sempre em aberto, uma vez 

que tanto o direito como a política não fornecem respostas com validade universal, mas sim específicas e 

limitadas no âmbito dos grupos sociais”. Por esse mesmo motivo, “toda crise de legitimidade consiste numa 

crise de mudança social” (1976, p. 112). Segundo Blühdorn (2009, pp. 9-12), tanto o conceito de legitimidade, 

como o de democracia estão sempre em disputa e “since de the beginning of the modern era legitimacy has 

been understood, first and foremost, as ‘democratic’ legitimacy which implies, more than anything, that the 

people, the ‘demos’, have given their consent – if not to every policy decision, than at least to the selection of 

representatives who take these decisions, to the rules and procedures through which they are taken, and to 

institutions which organise their implementation”. De acordo com o trabalho organizado por esse autor com 

base em casos europeus, mais recentemente a “crise de legitimidade e os déficits democráticos” tem origem 

tanto do lado da demanda, quanto da oferta de legitimidade: enquanto há uma explosão nas expectativas por 

legitimidade política, decorrentes principalmente do aumento crescente das demandas por auto-determinação 

de diversas trajetórias individuais e coletivas, as possibilidade de aceitação de generalizações em “interesses 

comuns” tendem a erodir.  
56 V. Nobre (2013a). 
57 No original “la construction d’institutions attentives à la particularité, proches des citoyens, s’impose comme 

une question prioritaire pour consolider les démocraties et les rendre en même temps mieux gouvernables”. 
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das instituições e que deve instaurar um modo de relação menos rígido e 

direto com os cidadãos (2008, p. 319)58 (tradução nossa). 

 

Entre as estratégias políticas específicas de proximidade entre governantes e 

governados, principalmente na relação com o Poder Executivo, Rosanvallon destaca três 

variáveis: (a) posição da proximidade – a presença, atenção à diversidade e compaixão, que 

envolvem tanto elementos físicos como emocionais; (ii) proximidade como interação – 

modalidade da relação entre governantes e governados, como abertura, escuta e 

responsividade, com transparência, garantia de voz aos cidadãos e consideração das 

diversidades; e (iii) proximidade na intervenção – dadas as especificidades e complexidades 

de cada contexto, torna-se mais importante dispor de mecanismos flexíveis do que manter 

uma aplicação mecânica e formal das regras (2008, p. 269). 

 

No plano da proximidade como interação (ii), ainda que sua organização se 

estabeleça a partir da organização do Estado, há uma relação entre Poder e Sociedade, com 

atenção à qualidade das reações de um com o outro. Essa variável se difere da posição de 

proximidade (i) e de modo de intervenção (iii) que, enquanto modalidades arquetípicas, 

restam preponderantemte em função da ação dos governantes.  

 

Do ponto de vista da demanda de legitimidade por proximidade, entre as décadas de 

60 e 70, emergiram os “movimentos sociais” contra a forma tradicional de divisão de 

poderes.59 Na linha de demandas por mais peso para a participação dos cidadãos nas decisões 

políticas do que para instituições formais e partidos políticos, nesse período, ganharam força 

as teorias participativas da democracia. Essas teorias tendem a enfatizar o exercício da 

soberania popular como mecanismo de participação direta dos cidadãos na tomada de 

decisão (2008, p. 323).60  

                                                 
58 No original “...un pouvoir sera dit proche s’il ne pas muré dans ses prérogatives, s ‘il descend de son piédestal, 

accepte simplement la discussion et la critique, solicite les avis; s’il considere, en bref, qui’il ne peut en rester 

à la lettre du fonctionnement des institutions et qu’il doit instaurer un style de rapport plus souples et plus 

directs avec les citoyens”.  
59 De acordo com Campilongo (2012, pp. 16-69), movimentos sociais não são organizados formalmente como 

“‘atores’ políticos convencionais”: combinam temas com uma atitude geral para a reclamação funcionando 

como um “‘reservatório de insatisfação’ com as fraquezas e consequências negativas da sociedade moderna”.  

Na teoria dos movimentos sociais, durante a década de 60, movimentos estudantis, feministas, ambientalistas 

seriam considerados “novos movimentos sociais” como distinção dos “velhos” movimentos trabalhistas e 

sindicais (p. 27). 
60 Como já estudado no trabalho de mestrado (SPECIE, 2008), de acordo com Held (2006), o modelo 

participativo tem como referência central o trabalho desenvolvido na dácada de 70 pelos autores Carole 

Pateman e C.B. Mcpherson. Nesses trabalhos, a participação direta de cidadãos nos processos decisórios, entre 
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Desde a década de 90, do lado da oferta de legitimidade de proximidade, surgiram 

novas formas participação, ainda que institucionalizadas e organizadas pelo Estado, mais 

flexíveis e diretas; e mesmo com escopo de ampliação de práticas participativas, 

complementares às formas de representação (p. 323). As várias IPs já mencionadas, entre as 

quais conselhos e conferências de políticas públicas, se inserem nesse último contexto.61  

 

Junto às formas de participação institucionalizadas, destacam-se os 

desenvolvimentos das teorias deliberativas da democracia que se afastam do idealismo 

participativo do império da vontade geral dos cidadãos para desenvolver, junto às instâncias 

políticas já constituídas, mecanismos de uso público da razão com condições de igualdade 

participativa para os cidadãos e justificativas por parte do poder público na tomada de 

decisão que levam em consideração as deliberações (HELD, p. 237). Apesar de suas 

diferentes versões, o modelo deliberativo pode ser sintetizado, segundo Marcos Nobre 

(2004, p. 98), com base na obra de Jurgen Habermas e a partir de dois elementos 

fundamentais: 

“1) a idéia de que na tomada de decisões coletivas devem participar todos os 

potenciais destinatários das mesmas, ou, em sua falta, seus representantes; 

2) a idéia de que a tomada das decisões deve ser o resultado de um 

intercâmbio de argumentos entre os participantes que, durante a discussão, 

devem respeitar os critérios de imparcialidade e de racionalidade”.62 

 Seguindo os princípios deliberativos em sentido amplo, as atividades práticas 

seguem, por um lado, formas pontuais de renovação da democracia representativa. São 

exemplos disso, a organização de sondagens pontuais de caráter deliberativo, mas com 

resultado consultivo na influência das decisões dos representantes, como os júris de 

                                                 
outras condições, depende da eliminação do poder burocrático não responsivo à vida pública e privada, de 

acesso a um sistema de informações públicas para garantir decisões participativas, o que pressupõe 

fundamentalmente superar déficits e desigualdades materiais para o efetivo acesso à informação (HELD, 2006, 

p. 215).  
61 Para um aprofundamento do caráter dual “oferta”/“demanda” de legitimidade, v. . Von Haldenwang (2011). 
62 Também já estudado no trabalho de mestrado (SPECIE, 2008), Alonso e Costa (2004, p. 296) complementam 

a abordagem do modo deliberativo e apontam quatro objetivos básicos de todos os processos deliberativos: “1) 

a produção de informação para subsidiar o processo de decisão governamental; 2) consulta das partes 

interessadas em políticas propostas pelos agentes do governo; 3) monitoramento e supervisão das políticas 

implementadas pelo poder público; 4) decisão sobre que políticas devem ser implementadas pelo poder público 

ou organizações não-governamentais ou comunitárias”. 
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cidadãos63; e iniciativas de acesso à informação e consultas online ou “e-government” de 

prestação de contas e acesso direto aos representantes. Por outro lado, processos 

deliberativos mais radicais, que buscam mudanças mais profundas voltadas a práticas de 

democracia participativa-deliberativa, trabalham na chave “e-democracy”, de constituição 

de fóruns online interativos, e espaços de discussões deliberativas presenciais com propostas 

de políticas públicas com poder vinculante junto à tomada de decisão (HELD, 2006, p. 253). 

Rosanvallon (2008, pp. 324-325) associa a ideia de uma “democracia funcional” às 

formas de participação social que são colocadas em prática por uma decisão governamental 

ou coordenadas junto ao aparelho do Estado, ainda que não substituam as formas 

representativas de condução das políticas públicas, mas que tendem a renova-las mais ou 

menos radicalmente. Em interessante ensaio, Innerarity (2013, p. 112) sugere a importância 

de uma dimensão de “legitimidade funcional” no contexto de uma sociedade cada vez mais 

organizada em redes e em relações de interdependência. O autor considera essa organização 

determinante para a diferença entre o comum e o ingovernável, entre a responsabilidade 

compartilhada e a irresponsabilidade generalizada. Nesse ponto, a “legitimidade funcional” 

não apenas está relacionada à promoção de coesão social em termos de responsividade às 

expectativas sociais, mas principalmente à organização do consenso social cada vez mais 

necessário à própria responsividade.64 Assim, a resposta à crise da representação política 

também não implicaria substituição completa por mecanismos de participação direta dos 

envolvidos em determinada política pública. A competência técnica segue como elemento 

fundamental da boa política, mas, na mesma medida em que não se pode tomar a eficiência 

como salvação, um plebiscito permanente, sem nenhuma dimensão de delegação, também é 

inviável e indesejável.   

 

                                                 
63 Comuns nos Estados Unidos e na Europa, júris de cidadão são processos de seleção por amostragem 

representativa da população local ou temática de cerca de 20 a 30 cidadãos comuns para discussões e análises 

conduzidas por especialistas seguidas de deliberações informadas. Orientam as decisões políticas em diversos 

temas, desde política local de organização urbanística até prioridades nas despesas de acesso a medicamentos 

ou controle de produção de alimentos transgênicos. (HELD, 2006, pp. 248-249) 
64 Ainda que se despontem políticas públicas a partir de processos alternativos ao exercício exclusivo da 

autoridade governamental, e que tais mudanças indiquem uma transição da legitimidade de autorização para 

governar, para uma legitimidade de responsabilidade para resolução de problemas, o Estado permanece como 

centro de gravidade de promoção da coesão social, seja porque ainda detém o monopólio legítimo da foça 

(FARIA, 1976, p. 121), seja porque segue como espaço privilegiado de formação de identidades coletivas e de 

integração social, arbitrando conflitos de interesse e provendo serviços públicos essenciais (CHEVALIER, 

2008, p. 52). Como o ambiente de promoção de políticas públicas é cada vez menos organizado em hierarquias 

piramidais, e marcado por “inter-normatividades” e “inter-regulação” (CHEVALIER, 2008, p. 135) e “inter-

competências”, a “legitimidade funcional” precisa incluir a dimensão de organização de procedimentos.  
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Nessa leitura, o papel do direito como veiculador de legitimidade democrática situa-

se entre os modelos de representação e de participação direta conforme (i) um modelo de 

Estado não apenas territorial, mas principalmente funcional e regulatório; (ii) uma lógica de 

(in)governabilidade como propriedade geral do mundo contemporâneo – onde atores ora 

competem ora colaboram no exercício do poder65; e (iii) um contexto da governança global 

– segundo estruturas de articulação flexíveis, por vezes frágeis e conflitivas, de organizações 

de atores em diversos níveis não hierárquicos e não necessariamente horizontais. 

(INNERARITY, 2013, pp. 32-33 e 159). 

 

No contexto de organização e institucionalização de IPs pela Administração Pública, 

com decisões e recursos necessários para sua implementação é que consideramos a 

participação social, ela própria, como uma política pública, cujo principal objetivo é o 

fortalecimento da legitimidade de proximidade.  Nesse sentido,  

 

se o respeito, a imparcialidade, o reconhecimento, a preocupação de 

proximidade são bens públicos que todos podem compartilhar em igualdade; 

a distribuição de recursos ainda se estabelece na ordem das escolhas. Mas é 

uma escolha que não terá legitimidade se não for organizada de acordo com 

as condições pré-estabelecidas do “método democrático” de atenção às 

diversidades. (ROSANVALLON, 2008, p. 291) (tradução nossa).66 

                                                 
65 Sobre o conceito de governabilidade ver nota 14.  Para uma abordagem crítica ao uso do conceito cf. Loureiro 

e Abrúcio (2012). Os autores criticam abordagens que defendem a existência de um trade-off entre 

governabilidade e “representação proporcional/fragmentação do poder”, isto é, abordagens segundo as quais a 

governabilidade dependeria da concentração de poder e da redução das arenas de discussão política.  Em 

oposição, apoiam-se em trabalhos recentes cujo argumento central é de que “a implementação bem-sucedida 

dessas politicas pode ser aumentada e não reduzida, como se pensa geralmente, em função da existência de 

estruturas institucionais que exijam amplas negociações e debate entre a pluralidade de atores políticos durante 

o processo decisório de tais políticas.” Em outras palavras, os autores entendem que os processos decisórios 

que viabilizam maior participação são aptos a produzirem resultados mais eficientes que aqueles tomados de 

modo insulado e pouco participativo, “porque aumentam a informação tanto do ponto de vista técnico (pois 

soluções alternativas podem emergir) como do ponto de vista da manifestação das diversidades de preferencias 

e soluções politicas sobre o tema em questão.”   

Sobre a “ingovernabilidade” no contexto do “renascimento das teorias conservadoras da crise”, com destaque 

para o contexto de crise do Estado de bem estar social, ver Claus Offe, “Problemas estruturais do Estado 

capitalista”, 1984, p. 236 e ss. Se no contexto temporal específico da década de 70/80 a relação entre poder 

social e autoridade política trazia a questão da “ingovernabilidade” como patologia estrutural entre Estado 

paternalista e sociedade capitalista, mas como fio condutor de desintegração social, e não apenas como sintoma 

das expectativas sociais não atendidas; no atual contexto de Estado pós-Moderno ou funcional, a 

“ingovernabilidade” é ponto de partida, e não de chegada da relação entre governantes e governados, e parte 

da solução para o bom funcionamento político reside na consideração da formação de consenso com 

participação e não no exercício da representação apesar da falta de consenso.    
66 No original: “Si le respect, l’impartialité, la reconaissance, le souci de proximité sont des biens publics que 

tous peuvent également partager, la distribution des ressources, elle, reste toujours de l’ordre du choix. Mais 
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É importante notar, contudo, que se a escolha das formas de interação para o 

aprofundamento da legitimidade de proximidade é qualidade essencial da democracia 

funcional, a posição de proximidade e a intervenção por proximidade também são 

consequências da qualidade da interação. Com efeito, se atentarmos para a participação 

presencial em IPs como conselhos e processos conferenciais, seria possível observar que a 

participação nesses espaços tem sido parte da vitalidade do dia-a-dia da democracia tanto 

quanto as tradicionais formas representativas.  

 

Sobre essa comparação, Rosanvallon (2008, p. 326) cita que na França pelo menos 

0,7% da população adulta já fez ou faz parte de processos como “júris de cidadãos”, entre 

outros processos deliberativos como conselhos ou conferências nacionais, aproximando o 

número de “participantes” frequentes nessas instâncias do número de “representantes” 

eleitos tradicionalmente em atividades parlamentares e governamentais. No caso da 

população britânica, pelo menos 1% participa com frequência nessas instâncias. Já o Brasil, 

é citado como um país dos mais avançados em participação presencial, com 2% de sua 

população parte do funcionamento de IPs67. Assim, a participação presencial ocorre com 

ampla diversidade temática e regional, apesar da falta de heterogeneidade da participação, 

considerando, por exemplo, o perfil de quem participa de processos conferenciais – renda 

média, alta escolaridade e não são beneficiários de programas sociais mantidos pelo 

governo68.  

 

Nesse sentido, as decisões sobre como se organizam os processos participativos 

permite estudar as escolhas de IPs nos variados campos da política como uma política 

pública que tende a promover e assegurar a legitimidade. Sobre os efeitos das IPs para o 

funcionamento da democracia deliberativa, no Brasil, por exemplo, Faria e Ribeiro (2011) 

apontam uma série de trabalhos sobre as dinâmicas internas das instituições participativas, 

seguindo o argumento de que desenhos institucionais específicos podem traduzir efeitos 

                                                 
c’est un choix qui n’a de legitimité que s’il s’est préalablement conformé à cette ‘méthode démocratique’ 

d’attention aux particularités.” 
67 Apesar de Rosanvallon não fazer menção à fonte desses números, no Brasil, o IPEA (2011) estima que 

somente para as conferências nacionais, mais de 5 milhões de brasileiros já tenham participado de processos 

deliberativos de políticas públicas.  
68 Avritzer (2012) salienta o perfil dos participantes “a participante típica é uma mulher em 51,2% dos casos, 

com quatro anos de escolaridade (26,9%) ou com ensino médio completo em 20,3% dos casos. A sua renda 

varia entre 1 e 4 salários mínimos (SM) em 52,2% dos casos.” 
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mais ou menos democratizantes.69 Nessa linha, avaliam, que a partir das normas de criação 

e organização de determinadas IPs (ex. regimentos internos), é possível determinar seu nível 

de institucionalização (ex. regras de criação e de modificações) e de democratização (ex. 

regras sobre composição, pluralidade e proporcionalidade). No caso dos conselhos 

nacionais, ao definirem, por exemplo, quem pode participar, quem tem direito a voz e a voto, 

como são debatidos os temas, quais temas, quais recursos informacionais estão à disposição 

dos participantes, como os membros são selecionados, entre outras questões, destaca-se o 

potencial inclusivo e democratizante mensurado a partir de regras.  

 

Considerando a participação social como política pública de fortalecimento da 

legitimidade de proximidade, primeiro, a escolha de qual tipo de IP é mais adequado para a 

aproximação em determinados campos temáticos e espaciais é um primeiro desdobramento 

funcional. Segundo, como se organiza essa IP afeta diretamente a qualidade da interação 

entre governantes (por meio da burocracia) e governados (participantes, por meio de 

representantes de grupos de cidadãos); bem como o resultado social menos imediato dessa 

interação, testado como “reservatório de legitimidade”. Nesse sentido, tratar uma 

conferência ou um conselho nacional de políticas públicas como uma política pública em si, 

consiste na atenção ao objetivo e resultados dessa política, com impactos a partir de: como 

reunir a própria participação de atores representativos (presença com capacidade de 

deliberação ou intervenção); como definir prioridades de representação mínima por 

categorias estabelecidas (paridade governo/sociedade, distribuição regional, setorial, de 

gênero etc.); como distribuir recursos (para organização de encontros, capacitação, 

,deslocamento etc.) e definir periodicidade de sua ocorrência presencial (ex. semanalmente, 

semestralmente, a cada dois anos ou sempre que a autoridade da política convocar) e 

substituição ou complementaridade de recursos online (publicização de regras, de materiais 

prévios e de resultados, votações preliminares, prestação de contas); além de resultados 

mínimos esperados (deliberações resultantes em recomendações, pactos, programas, 

diretrizes, projetos de lei etc.).  

 

                                                 
69 As autoras seguem, sobretudo, a linha de importância dos desenhos institucionais para avaliar instituições 

participativas proposta por Archon Fung (2003). Como estudaremos no capítulo seguinte, a análise apresentada 

por esse autor demonstra a relevância do desenho institucional para a construção de instituições participativas 

ao contribuírem para a qualidade da governança democrática e considera detalhes em diversos tipos de 

instituições específicas que podem ser verificados por meio das normas que determinam as condições para 

diversos tipos IPs.  
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Quanto a um conjunto de IPs (conselhos, conferências, audiências) como uma 

política pública de participação, em uma mesma área de política (ex. ambiental), o 

fortalecimento da legitimidade de proximidade envolveria no mínimo a coordenação de 

diferentes IPs para diferentes variáveis de proximidade (qual o papel de cada IP em um 

mesmo tema). Apenas considerando alguns exemplos de diferentes características entre 

conselhos e conferências: conselhos, de um lado, aprofundam a variável de qualidade da 

interação e trazem mais rigor na modalidade de intervenção – são menos sujeitos a 

descontinuidades (e uma vez criados, menos sujeitos à discricionariedade), mais periódicos 

(se reúnem em intervalos menores de tempo), institucionalizam a variável de posição pela 

descentralização administrativa e produzem diferentes normatividades (ex. resoluções 

homologadas pelo Executivo). De outro lado, conferências fortalecem a variável de posição 

pelo alcance da proximidade tanto pela mobilização presencial, quanto local, em suas etapas 

regionais e municipais, reunindo maior número e diversidade de atores para propostas 

temáticas amplas como políticas e planos de ações nacionais.  

 

Os aspectos quantitativos do caráter presencial e da diversidade temática da política 

pública de participação social são características mensuráveis e sua avaliação pode revelar, 

ao longo do tempo, a institucionalização dessa política, como veremos a seguir. Ao mesmo 

tempo, há uma faceta paradoxal nas escolhas da oferta de legitimidade de proximidade ao 

definir temas e participantes desses processos, fazendo com que o fortalecimento da 

participação possa gerar riscos para a própria legitimidade que busca promover. Esse 

paradoxo transparece em uma vertente externa quando mais participação pode gerar menos 

participação, pela exclusão de quem não participa (CAMPILONGO, 2012, p. 54); a não ser 

que os critérios de participação/exclusão sejam democraticamente justificáveis e aceitos 

pelos potenciais participantes ou atingidos pelas decisões decorrentes de determinada 

política. Pode também traduzir uma vertente paradoxal interna às IPs, que apesar de serem 

“descritas como elementos de mitigação de tradicionais desigualdades políticas, ampliando 

o acesso de atores excluídos do sistema formal”, podem apontar “a reprodução de 

desigualdades sociais e políticas em seu interior” (ALENCAR et al., 2013). Assim, mais 

participação pode significar uma profissionalização/burocratização70 da participação e, 

                                                 
70  Empregamos aqui os termos burocratização e profissionalização no sentido definido por Weber (2004, p. 

173 e ss). Nesse sentido, a burocratização da participação envolveria característica de profissionalização da 

atividade, incluindo servidores especialmente designados para tratar da participação como política pública; da 

qualificação desses profissionais para as atividades relacionadas; com regras racionalmente definidas para tal 

atividade.  
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portanto, menos “participação social” (ALMEIDA e TATAGIBA, 2012; MILANI, 2008), 

caso não haja equilíbrio entre burocracia e participação71; e mais gestão da participação pode 

significar cooptação ou elitização (DAGNINO, 2002; TATAGIBA, 2004; FEDOZZI, 2012), 

quando não se limita o exercício de discricionariedade para a organização da participação.72 

Além disso, mais participação social em políticas públicas junto ao Poder Executivo pode 

aumentar o contingente de demandas não atendidas em outras instâncias de Poder, como nas 

arenas judiciais.73  

 

Nesse sentido, a partir da preponderância da variável da legitimidade de proximidade 

como qualidade de interação entre governantes-governados, com foco no Poder Executivo, 

desdobramos a política de legitimidade funcional de IPs, segundo o exercício da chave 

governança–governabilidade. Como elementos intrínsecos aos instrumentos de criação e 

regulamentação de IPs junto ao aparelho do Estado, o presente trabalho explora como a 

moldura jurídica que institui e regulamenta IPs pode se desdobrar em duas frentes 

complementares que, além de fortalecerem a política de proximidade pelas escolhas 

pautadas por decisões justificadas, também podem significar fortalecimento de capacidades 

estatais:  

 

 (i) lógica da governança, de acordo com a organização das capacidades técnicas 

(condições administrativas) para atuação da Administração Pública por meio de IPs – parte 

do processo de descentralização, delimitação ou coordenação temática, delimitação 

funcional (ex. consultiva, deliberativa), relação com outras IPs, periodicidade, permanência, 

transparência. IPs quando coordenadas do plano nacional ao local avançam em 

complementaridade tanto pela razão temática ou temporal ou de distribuição entre redes de 

cooperação para promoção de uma mesma política pública (ex. conferências temáticas com 

etapas nacionais, estaduais e municipais, funcionando em escalas regionais e temporais, 

                                                 
71 Sobre as possibilidades de fortalecimento da democracia pela relação entre burocracia e participação, v. 

Nassuno (2006).  
72 Como veremos adiante, a convocação de Conferências nacionais ou organização de Conselhos por meio de 

decretos presidenciais e portarias ministeriais não será um risco em si para a legitimidade se elaborados e 

justificados dentro de diretrizes democráticas como regras de rotatividade dos membros de conselho ou 

pluralidade regional em Conferências.   
73 Um dos casos mais emblemáticos, nesse sentido, pode ser observado na àea da sáude com o impacto de 

atenção às reivindicações de grupos ou movimentos sociais organizados com empoderamento no Executivo 

Federal, seguido de segmentação do direito à saúde em leis que discriminaram direitos para alguns grupos, 

como no caso da Lei nº 9.313/ 1996, que trata da distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV 

e doente de AIDS, e consequente judicialização de demandas para acesso a medicamentos com impactos no 

orçamento.   
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incluindo seleção de delegados por etapa). Da mesma forma, quando coordenadas 

funcionalmente, IPs se complementam e se reforçam (ex. para um mesmo campo de política, 

um conselhos temático com competências para formulação de políticas, outro para gestão e 

fiscalização).  

 

(ii) lógica da governabilidade, de acordo com a organização das capacidades 

políticas que IPs estabelecem para a gestão pública – critérios de elegibilidade de 

participantes, regras de paridade, rotatividade, condições para que participantes definam as 

pautas a serem informadas, consultadas, deliberadas, direito de voz ou voto, etc. Quando por 

meio de regras sobre quem permitem como participantes podem avançar em exigências de 

legitimidade e representar complementaridade entre instâncias de participação e 

representação, funcionando como caixa de ressonância para pautas locais/temáticas ou 

promovendo e fortalecendo pautas entre Poderes (um conselho temático de políticas 

públicas, por exemplo, pode regulamentar iniciativas do legislativo, enquanto que diretrizes 

de conferências podem pautar iniciativas do Legislativo).  

 

Estudos sobre as transformações recentes do Estado brasileiro, inclusive quanto à 

participação social, sugerem sua conexão a um novo modelo de desenvolvimento econômico 

e social. Nesses termos, a discussão sobre “capacidades estatais” ganha fôlego renovado74, 

mas já vinha sendo feita em outros países, e tem se ligado a formulações de agendas 

desenvolvimentistas.75 Tratando do caso brasileiro, Pires e Gomide (2014) argumentam que 

                                                 
74 Cf. Cardoso Jr. (2011).  
75 Evans (1995), por exemplo, analisando experiências históricas de Estados desenvolvimentistas da segunda 

metade do século XX, elabora a noção de “embedded autonomy” (autonomia inserida) por meio da qual busca 

explicar como a organização estatal se relaciona ao sucesso ou fracasso de agendas de desenvolvimento. 

Segundo o autor, essa relação seria determinada, de um lado, pelas capacidades estatais (coerência interna e 

autonomia de sua burocracia) e, de outro, pela interação entre Estado e elites econômicas. A capacidade de 

implementar objetivos de desenvolvimento seria, assim, determinada tanto pelo grau de insulamento da 

burocracia estatal quanto por sua intensa interação (“embeddeness”) com atores sociais relevantes. Edigheji 

(2007) incorpora parcialmente esta visão, que considera demasiadamente estreita por restringir a noção de 

“embeddedness” às relações entre Estado e Capital, deixando a sociedade civil fora da análise. Isto é, o conceito 

de “embedded autonomy” não teria explorado como a participação da sociedade civil poderia contribuir à 

formulação e à implementação de políticas públicas (2007, p. 30). O autor elabora, então, o conceito de 

“Synergistic Autonomous State (SAS)”, que possuiria a vantagem de explicar as capacidades estatais (cuja 

finalidade deveria ser o crescimento equitativo [“equitable growth”]) tanto pelas estruturas institucionais 

internas ao Estado, que garantiriam sua coerência e autonomia; quanto por seu vínculo simultâneo com o capital 

e a sociedade civil – que denomina de “sinergia”, isto é, “compartilhamento de poder e a colaboração entre 

Estado, capital e sociedade civil” (2007, pp. 40 e ss). Essa abordagem realça justamente a relevância da 

participação (em sentido amplo) para a caracterização das capacidades estatais. 
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a noção de “capacidade estatal” pode ser vista a partir de seus dois componentes: o “técnico-

administrativo” e o “político”. Nas palavras dos autores, 

O primeiro deriva do conceito weberiano de burocracia, contemplando as 

competências dos agentes do Estado para levar a efeito suas políticas, 

produzindo ações coordenadas e orientadas para a produção de resultados. 

O segundo, associado à dimensão política, refere-se às habilidades da 

burocracia do Executivo em expandir os canais de interlocução, 

negociação com os diversos atores sociais, processando conflitos e 

prevenindo a captura por interesses específicos. (2014, p. 20). 

 

Vale ressaltar que Pires e Gomide têm em vista as políticas estatais dos últimos anos, 

no Brasil, que têm ensejado a percepção de novo ativismo estatal76, e buscam, por meio dessa 

abordagem, identificar como se é possível executar metas de desenvolvimento sem violar 

liberdades e garantias democráticas (2014, p. 16). Nesse sentido, os autores argumentam 

ainda que essa capacidade do Estado em implementar políticas públicas (que concretizam 

objetivos de desenvolvimento) é determinada por seus arranjos institucionais77, desde que 

sejam capazes de garantir não apenas “necessidades de uma burocracia profissional, coesa e 

meritocrática”, mas também “a inclusão de múltiplos atores, o processamento dos conflitos 

decorrentes e a formação de coalizões políticas de suporte para os objetivos e as estratégias 

a serem adotadas” (2014, p. 21).  

 

O debate sobre a relação entre arranjos institucionais e políticas públicas será visto 

em detalhes à frente. Neste momento vale mencionar apenas que a institucionalização (ou a 

construção de arranjos institucionais, com reconhecimento formal pelo Estado e 

sustentabilidade temporal e espacial) de mecanismos de participação tem sido percebida 

como elemento fundamental ao reforço da capacidade estatal, sobretudo no caso brasileiro. 

De modo que a sugestão de se tratar a política nacional de participação social como “política 

de Estado” pode ganhar força quando vista à luz da discussão sobre “capacidades do estado”. 

 

2.4.2 Institucionalização da participação social  

                                                 
76 Sobre a ideia de “ativismo estatal, sem estatismo” Cf. Arbix e Martin (2010). 
77  Os autores definem arranjos institucionais como “o conjunto de regras, mecanismos e processos que definem 

a forma particular como se coordenam atores e interesses na implementação de uma política pública específica” 

(2014, pp. 19-20). 



46 

 

 

 

Na medida em que IPs vêm se tornando parte da gestão de políticas públicas, com 

reconhecimento formal no Brasil desde a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a ideia de 

institucionalização da participação social passou a ser central na literatura brasileira sobre 

espaços participativos. A partir de Lima et al. (2014) adotamos um conceito de 

institucionalização que busca associar IPs como parte do aparelho do Estado, mas que apesar 

disso, busca preservar a autonomia das instituições de interlocução entre Estado e Sociedade.  

 

Para a caracterização de instâncias como conselhos e conferências nacionais de 

políticas públicas, destacam-se duas características gerais como critérios de 

institucionalização – (i) reconhecimento formal de IPs pelo Estado e (ii) o alcance de 

proximidade de IPs como Conselhos e Conferências:  

 

 

2.4.2.1 Reconhecimento formal de IPs pelo Estado  

 

Por reconhecimento formal pelo Estado compreendem-se neste trabalho as 

competências de órgãos da administração pública que reconhecem IPs na estrutura do 

aparelho do Estado; a inserção de IPs em políticas ou sistemas nacionais de políticas 

públicas; a previsão de atos normativos que instituem e regulamentam (lei, decreto ou 

portaria); e a provisão de recursos que podem ser materiais, organizacionais ou capacidades 

técnicas dos servidores que dão suporte aos processos participativos.   

 

Nesse contexto, dado o aumento no número e modelos de participação social, 

consistindo no aumento de complexidade das respectivas estruturas burocráticas, a SG/PR 

ganhou papel relevante na organização e coordenação da criação da dinâmica resultante de 

arranjos participativos. Enquanto o Ministério da Administração Pública e Reforma do 

Estado (MARE) foi criado em 1995,78 durante o primeiro mandato de FHC, para cobrir uma 

agenda de reforma nos mais importantes processos das políticas públicas – definição de 

agenda, formulação e decisão –; do ponto de vista da institucionalização da política pública 

de participação social, nos anos 2000, duas instituições foram fundamentais para que a 

participação pudesse tornar parte da gestão pública, o que reforça nosso argumento de uma 

“Reforma do Estado Participativa”.  

                                                 
78 Com essa nomenclatura até 1998, depois transferido para o âmbito da estrutura do que veio a ser o MPOG. 
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Em 2003, a SG/PR obteve status ministerial79 com o objetivo específico de 

articulação do diálogo com a sociedade civil e de promoção da “criação e implementação de 

instrumentos de consulta e participação popular de interesse do Executivo” (Art. 3, I, Lei nº 

11.2014/2005). Pelo mesmo instrumento legal, a CGU, foi criada principalmente como uma 

agência de fiscalização do orçamento público (Art. 17, Lei nº 11.2014/2005), mas com papel 

fundamental na participação pela via do desenvolvimento de suas funções de “controle 

social” pela promoção de transparência e accountability. Não por acaso, a Primeira 

Conferência Nacional sobre Participação e Controle Social (1ª CONSOLCIAL)80, ocorrida 

em 2012, foi organizada pela CGU com apoio direto da SG/PR, ao longo de todas as etapas 

federativas – municipal, regional e federal (2011).  

 

Mais recentemente IPs como conselhos e conferências nacionais de políticas públicas 

também vieram a fazer parte da PNPS e do SNPS81. Com o principal objetivo de “consolidar 

a participação social como um método de governo” (Art. 4, I, do Decreto 8.243/2014), a 

PNSP veio apresentar mais do que uma escolha entre “eficiência” ou “participação”, uma 

busca por articulação entre esses dois princípios para a gestão pública. Nesse sentido, 

destacamos as definições das IPs focadas nesse estudo, de acordo com o Artigo 2º do Decreto 

8.243/2014: 

 
II - conselho de políticas públicas - instância colegiada temática 

permanente, instituída por ato normativo, de diálogo entre a sociedade civil 

e o governo para promover a participação no processo decisório e na gestão 

de políticas públicas; (...) IV - conferência nacional - instância periódica 

de debate, de formulação e de avaliação sobre temas específicos e de 

interesse público, com a participação de representantes do governo e da 

sociedade civil, podendo contemplar etapas estaduais, distrital, municipais 

ou regionais, para propor diretrizes e ações acerca do tema tratado. (grifos 

nossos). 

 

                                                 
79 Medida Provisória nº 103/2013, convertida na Lei nº 10.683/2003.  
80 Institucionalizadas por uma série de Decretos, sendo o de Dezembro 8, 2010, ao final do segundo mandato 

do governo Lula, com enfase no tema "A sociedade monitorando a gestão pública".   
81O que poderia ser considerado um “Plano Diretor” ex-post de um processo já bastante avançado, mas ainda 

em curso, de uma “Reforma do Estado Participativa”.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.683-2003?OpenDocument
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2.4.2.2 Alcance de proximidade (temporal, espacial e presencial) 

 

Por alcance da política de proximidade, consideramos o aspecto temporal (entre os 

quais, tanto do tempo de criação de IPs, como a periodicidade de suas ocorrências); o escopo 

espacial (incluindo a capacidade de mobilização presencial em um mesmo espaço ou em 

perspectiva de descentralização da administração), bem como a diversidade alcançada pelas 

IPs em estudo conforme a abordagem temática em diferentes políticas públicas setoriais. 

 

Desde 1988, é expressiva a ampliação (frequência e aumento de número) e 

regulamentação de IPs no Poder Executivo, com ênfase para os “Conselhos Nacionais de 

Políticas Públicas”. Como emblemáticos da institucionalidade participativa para a gestão, o 

número de conselhos multiplicou, principalmente, quando associados às políticas públicas 

sociais (Vitale, 2004, p.133) e locais (Cf. IBGE-MUNIC, 2014).82 Junto à Administração 

Pública Federal, se entre 1930 e 1989, existiam cinco conselhos nacionais criados (o 

primeiro na área de saúde), entre 1990 e 2009 eram 26 (IPEA, 2010), entre os quais, 16 

apenas durante o mandato do Presidente Lula (2003-2009). Até 2014, a SG/PR apontou a 

existência de 35 Conselhos e 5 Comissões Nacionais. Destes, entre 2003 e 2013, 19 

Conselhos foram criados e outros 16 foram reformulados com o objetivo de ampliar a 

qualidade da interação.83 Além disso, atualmente, muitos conselhos municipais são exigidos 

pelo governo federal, para transferência de recursos entre fundos de políticas públicas.  

 

Com institucionalização mais recente, foram realizadas 138 Conferências Nacionais 

entre 1941 e 2013, das quais 97 aconteceram entre 2003 e 2013. Abrangendo mais de 43 

áreas setoriais, em sua maioria, relacionadas a políticas sociais (IPEA, 2010). Também se 

multiplicaram principalmente como desdobramento das convocações nacionais para as 

esferas municipal, regional, estadual.84 A estimativa da SG/PR é de que mais de cinco 

                                                 
82 De acordo com o levantamento do IBGE, nas áreas de saúde, assistência social e educação, mais de cinco 

mil conselhos estavam presentes em cada uma delas; quase quatro mil conselhos atuavam nos temas da criança 

e ao adolescente, seguindo números de milhares nas áreas de meio-ambiente, turismo, habitação, transporte, 

política urbana e defesa dos direitos da mulher. 
83 Disponível em: <http://www.secretariageral.gov.br/participacao-social/conselhos-nacionais.>. Acesso em 

jan. de 2015.    
84 Quando são processos nacionais, podem se desdobrar em etapas regionais, estaduais e municipais, tanto para 

a escolha de representantes, como para a discussão prévia dos temas propostos, que participarão e serão temas 

das discussões nacionais. A àrea da saúde é lembrada pela literatura com a participação mais institucionalizada, 

também por ter previsto a primeira conferência nacional desde a década de 1930 (cf. parágrafo único do artigo 

90 da Lei n.º 378, de 13 de janeiro de 1937). Com previsão, em 2015, para a realização da 15a edição, somente 

a partir da década de 90, a periodicidade das Conferências Nacionais de Saúde se tornou obrigatória (Lei n.º 

8.142/1990).  
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milhões de pessoas participaram em etapas prévias durante as 74 conferências nacionais 

realizadas entre 2003 e 2010.85 Apenas no biênio 2013-2014, 19 conferências nacionais, 

sobre educação, saúde, turismo, previdência, pesca, segurança pública, cidades, entre outros 

assuntos, tiveram realização prevista. Ainda de acordo com o mesmo portal, para 2014-2015 

estavam previstas mais 6 conferências nacionais totalizando 144 desde 1941.86 

 

As análises de Paul Pierson (2004 e 2006) agregam pelo menos dois pontos para a 

compreensão dos efeitos da explosão de IPs no Brasil durante as duas últimas décadas. Em 

primeiro lugar, o autor argumenta que algumas políticas públicas também podem ser 

consideradas instituições importantes uma vez que chegam a produzir efeitos significativos 

para a própria interação dos atores relevantes do processo político. Desse ponto de vista, o 

caso da política de saúde no Brasil parece emblemático a ponto de seus efeitos para a 

institucionalização de participação social terem sido cristalizados na própria Constituição 

Federal de 1988.87 Em segundo lugar, o autor amplia a compreensão do contexto temporal e 

elabora sua teoria sobre a relevância do desenvolvimento institucional (PIERSON, 2004, p. 

165). Dessa mesma forma, questiona-se até que ponto seriam os atores relevantes do 

processo político responsáveis pelas escolhas dos arranjos institucionais (a partir de seus 

objetivos maximizadores de benefícios individuais), ou, ao contrário, não seriam as 

                                                 
85 De acordo com dados disponibilizados no portal de Participação Social da SG/PR. 
86 Cf. Anexo 1 para dados da SG/PR. Disponível em: <http://www.secretariageral.gov.br/participacao-

social/conferencias.>. Acesso em jan. de 2015.    
87 Sendo citado como um dos principais exemplos de princípios de democracia participativa voltados a políticas 

específicas, consagrado pela Carta Constitucional, o destaque para o histórico participativo na política de saúde 

assegurou, por exemplo, que a participação popular especialmente para essa área fosse incluída na Constituição 

de 1988: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade” (grifos nossos). Os 

demais casos de políticas que tiveram a participação democrática institucionalizada pela CF/88, e podem ser 

citados exaustivamente da seguinte forma: Art. 187 que trata da política agrícola e fundiária e da reforma 

agrária, inclui “participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem 

como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes...”; Art. 194, inciso VII, ao tratar das 

disposições gerais  da seguridade social, incluindo “caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 

Governo nos órgãos colegiados”; Art. 204, inciso II sobre a assistência social, indicando “participação da 

população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 

todos os níveis” , Arts. 205 e 206, respectivamente sobre “educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade” e “gestão democrática do ensino”; e 

Art. 227 sobre saúde da criança e do adolescente, “admitida a participação de entidades não 

governamentais...”.  (grifos nossos). Cf. Ciconello (no prelo). 

http://www.secretariageral.gov.br/participacao-social/conferencias
http://www.secretariageral.gov.br/participacao-social/conferencias
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instituições capazes de desempenhar papel fundamental na produção de critérios para a 

definição de quais atores participam em suas arenas (PIERSON, 2004, p. 153).88 

 

Pires e Vaz (2012) exploraram mais recente estudo empírico da associação entre 

participação e políticas públicas. Ao mapearem a intensidade e os tipos de interfaces em 

todos os programas do governo federal entre 2002 e 2010 registrados no Sistema de 

Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN), observaram especialmente “certo 

padrão de associação entre tipos de interface societal e áreas temáticas de políticas públicas 

e o caráter (finalístico e de apoio) dos programas. Enquanto interfaces como conselhos e 

conferências apresentaram maior vínculo relativo aos programas da área de proteção e 

promoção social, audiências e consultas públicas e reuniões com grupos de interesse 

apresentaram-se mais associadas às temáticas de desenvolvimento econômico e 

infraestrutura” (PIRES e VAZ, 2012, p. 51).  

 

Nesse sentido, além dos aspectos quantitativos do alcance de proximidade, a 

avaliação de regras de funcionamento de IPs em uma mesma temática, ao longo do tempo, 

contribuirá para análises mais consistentes sobre o impacto da qualidade de interação 

promovida por diferentes IPs como conselhos e conferências.  

 

Além de apontar as características da política de participação social como política de 

legitimidade de proximidade e de sua institucionalização, de modo a esclarecer a 

                                                 
88 Pierson (2004, p. 103) parte do seguinte diagnóstico: apesar da imensa atenção dada à relevância dos arranjos 

institucionais para resultados políticos e sociais, faltam avanços no tratamento das próprias instituições como 

objeto de estudo. Assim, pouco se sabe sobre as origens e fatores de mudanças das instituições. Com foco nas 

instituições políticas formais (regras de contestação política), as questões centrais a que se propõe o autor são 

de duas ordens: o que determina a escolha de instituições formais específicas e o que determina como as 

instituições, uma vez criadas, mudam ao longo do tempo. O ponto de partida teórico de Pierson é funcionalista, 

mas vale notar que o autor vai além dessa perspectiva ao considerar o contexto temporal no desenvolvimento 

institucional e não meramente nas escolhas pontuais de desenhos institucionais. Além disso, ressalta a diferença 

da concepção da escolha racional (actor-centered) com relação à funcionalista social (societal functionalism). 

A última, que define a criação de uma instituição para responder a um tipo específico de problema social, não 

convence os racionalistas, uma vez que os mesmos tendem a não acreditar que os atores envolvidos em uma 

decisão se preocupem com o interesse dos demais (2004, p. 105). Sob a primeira concepção, uma instituição 

específica tende a ser mais útil a determinados atores que concentram poder do que para a sociedade. Ou seja, 

a perspectiva funcionalista como um todo pode ser tratada de duas formas praticamente opostas quando se tem 

por base concepções de interesses individuais racionais em contraponto, por exemplo, a concepções de 

“interesse público”. Outra diferença crucial ressalta a importância da antecipação de resultados para a primeira, 

enquanto o foco da segunda visão funcionalista atenta para os efeitos concretos das instituições. Em comum, 

aspecto de confluência e contribuição das perspectivas funcionalistas que merece atenção é saber o que fazem 

as instituições – coordenam as expectativas e comportamento de atores descentralizados, criam mecanismos 

de monitoramento, de compromissos etc. – para compreender por que atores investem tempo e energia nas 

criações e reformulações das regras do jogo (PIERSON, 2004, p. 107).  
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participação como um “método de governo”, observamos ainda, a seguir, como a orientação 

e organização da ação estatal sob a ótica do ciclo de vida das políticas públicas e do ciclo de 

gestão pode sugerir integração da participação com a gestão pública.  

 

 

2.4.3 Participação social, ciclo de vida das políticas públicas e ciclo de gestão    

 

Nesse ponto, em primeiro lugar, é importante diferenciar o esquema metodológico 

chamado de “ciclo de vida das políticas públicas”, desenvolvido pela ciência das 

organizações para uma análise sequencial, em oposição às abordagens cognitivas, de 

políticas públicas desde a década de 50 (HARGUINDEGUY, 2006, p. 148)89, de sua 

aplicação para o “ciclo de gestão”, que caracteriza o ciclo orçamentário no Brasil, desde a 

Constituição de 1988. A distinção é útil porque estudos recentes sobre a avaliação da política 

de participação social90, e atos normativos como o Decreto 8.243/2014 que estabelece a 

PNPS, suscitam dúvidas.  

 

No caso do Decreto da PNPS, por exemplo, o objetivo de “articular os mecanismos 

e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública 

federal e a sociedade civil” (art. 1º) como “método de governo” (Art. 4º, I) está associado à 

terminologia usada para o ciclo de gestão “Na formulação, na execução, no 

monitoramento e na avaliação de programas e políticas públicas” (Art.1º, Parágrafo único 

e Art.5º) (grifos nossos). Ocorre que ainda que a PNPS também envolva participação no 

“ciclo de planejamento e orçamento” (Art. 4º, V), o objetivo de aprimoramento da gestão 

pela participação não se reduz a esse ciclo.  

 

Para a análise do ciclo de vida das políticas públicas, as tipologias são exploradas por 

diversos autores, entre os quais identificados no quadro 3. Para efeito do presente trabalho, 

                                                 
89 Pela abordagem sequencial, os ciclos correspondem a características complementares de linearidade (o final 

de uma etapa corresponde ao início de sua sequência), recorrência (o final de um ciclo corresponde ao início 

de um próximo equivalente) e fracionalidade (cada etapa pode ser dividida em ciclos com sub-etapas 

equivalentes). Como proposta metodológica de reduzir a complexidade para permitir racionalidade na gestão 

das políticas públicas, as etapas dos ciclos funcionam como tipos ideais, uma vez que na realidade é difícil de 

encontrar etapas tão linearmente marcadas. Ainda que sujeita a críticas por simplificações, essa abordagem é 

característica na elaboração de estratégias de Reformas Administrativas do Estado no Brasil. Com o objetivo 

de “aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de tornar efetivas as decisões do governo”, 

entre as estratégias da reforma administrativa “rumo a uma administração pública gerencial (ao invés de 

burocrática)”, serviu à separação “dentro do Estado, ao nível das atividades exclusivas de Estado, entre a 

formulação de políticas públicas e a sua execução”. (BRESSER-PEREIRA, 1998). 
90 Cf. Pires et al. (2012). 
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adotamos uma análise das tipologias-ideais, resumidas em quatro etapas: definição de 

agenda (que também pode ser associada à identificação do problema que pode ser objeto de 

ação governamental); formulação (definição de metodologias, diretrizes, parâmetros e 

alternativas para a ação, incluindo o mapeamento de atores envolvidos)91;  implementação 

(ou execução de um plano, que normalmente envolve diferentes fases e ações) e avaliação 

(que pode se desdobrar em avaliação de eficácia, eficiência e efetividade de políticas e 

orientar, encerramento, reformulações e continuidade). As etapas de definição de agenda e 

implementação são apontadas como mais propensas à integração de atores não-

governamentais (HARGUINDEGUY, 2006, p. 150). 

 

  

                                                 
91 A fase de “decisão” governamental marca a escolha de uma entre as alternativas formuladas, incluindo a 

definição de quais atores serão institucionalmente levados em conta para a sequência da ação governamental 

(etc, ex. plano de ação veiculado por decreto presidencial com identificação de ministérios responsáveis). 

Como a “decisão” governamental envolve uma articulação constante entre policies e politics, entre 

racionalidade técnica-econômica e viabilidade política, alguns autores não as dissociam. Os que separam, 

associam a etapa mais técnica como “formulação”, e as avaliações políticas incluindo a definição da roupagem 

jurídica como “decisão” (HALPERN, 2006, p. 155).   
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QUADRO 3: Ciclo de vida das Políticas Públicas 

 

Vargas (1992) Ripley (1995) Muller (2000) Frey (2000) Bucci 

(2002) 

Howlett, 

Ramesh e Perl 

(2009) 
 

Definição de Agenda 

Identificação do 

Problema 
Problematização 

 

Definição de 

Agenda 

Formação Formulação e 

Legitimação de 

Objetivos e Programas 

 

Formação da 

Agenda 

Formação Formulação  

Formulação 

 

Desenvolvimento 

do Programa 

Formulação e 

Decisão 

 

Decisão 

      

Implementação Implementação Implementação Implementação Execução Implementação 

Avaliação 

 

Avaliação 
Avaliação Avaliação Avaliação Avaliação 

 

Reformulação 
Decisões sobre a 

continuidade da 

política ou programa 

Conclusão 

   

(Elaboração própria a partir dos autores citados) 

 

 

A análise da política de participação social sob a ótica do ciclo de vida das políticas 

públicas pode ser usada como recurso metodológico com pelo menos duas funções. Em um 

primeiro momento, permite identificar como diferentes tipologias de IPs se concentram 

preponderantemente em determinados objetivos estratégicos da participação social para 

contribuir melhor com determinadas etapas do ciclo de políticas temáticas específicas. 

Conselhos, por exemplo, além de se reunirem com periodicidade mensal ou no máximo 

anual, podem variar entre características de natureza consultiva, deliberativa, fiscalizadora e 

normativa; e, assim, contribuir com a definição de normas técnicas e com a fiscalização da 

implementação. Conferências, preponderantemente consultivas e deliberativas, quando 

contam com convocações periódicas, nunca são convocadas sem um intervalo mínimo de 

um ano; e, desta forma, são mais propensas a colaborar para a definição de grandes agendas 

de políticas públicas setoriais e amplas propostas de formulação. Ao mesmo tempo, a 

atenção ao ciclo de vida das políticas públicas contribui para avaliar complementaridades, 
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sobreposições e possibilidades de coordenação entre diferentes IPs para um mesmo campo 

de política (ex. conselhos e conferências na política ambiental).92 

 

Souza (2012, p. 20), por exemplo, analisou as finalidades constantes nos atos 

normativos de 68 conferências nacionais realizadas entre 2003 e 2010 e identificou as 

seguintes categorias de objetivos dos processos conferenciais, correspondentes às 

finalidades de definição de agenda, formulação e avaliação (separando neste último ponto a 

avaliação da política temática, de uma avaliação do próprio processo participativo, 

identificado como “participação”):  

 

1) Agendamento – quando se referiam à difusão de ideias, afirmação de 

compromissos, articulação entre atores, fortalecimento de redes, promoção 

de reflexões e debates ou troca de experiências. 2) Avaliação – quando 

estavam em foco ações de diagnóstico de uma situação ou avaliação de 

políticas, inclusive avaliação do encaminhamento de deliberações de 

conferências. 3) Participação – quando falavam em ampliação ou 

fortalecimento de espaços participativos na gestão de políticas públicas. 4) 

Proposição – quando traziam aspectos de formulação de estratégias ou 

políticas para garantia de direitos, articulação entre entes federados e 

financiamento de ações, identificação de prioridades de ação para órgãos 

governamentais, além de intenções específicas de criação ou reformulação 

de planos, programas, políticas e sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
92 Nesse sentido, vale destacar três elementos característicos de Conferências Nacionais do trabalho de Souza 

(2012, p. 11), quais sejam: “constituem-se como uma etapa da formulação de políticas públicas setoriais; 

reúnem sujeitos políticos diversos; conectam-se com outras instâncias de participação). 
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QUADRO 4: Ciclo de Vida das Políticas Públicas vs IPs 
 

Ciclo de 

Políticas 

Públicas vs. 

IPs 

Definição 

de Agenda 
Formulação  Decisão Implementação Avaliação 

Conferências 

de Políticas 

Públicas 

XXXXX XX - - XX 

Conselhos de 

Políticas 

Públicas 

X XX XXX X XXXX 

Mecanismos 

de Consultas 

- X X -  XX 

Audiências 

públicas 

- XX - X 
 

XXX 

Ouvidorias 

Públicas 

X X - 
- 

XXXX 

(Elaboração própria a partir de identificações das características de IPs estabelecidas pelo art. 2 do Decreto 

da PNPS) 

 

  Ainda que desde a Lei 4.320/1964 o orçamento público no Brasil tenha 

características de um “orçamento-programa” como uma peça orgânica, em que se articulam 

objetivos, programas, custos e metas93, foi somente com a inovação da Constituição de 1988 

(art. 165) que se consolidou o “ciclo de gestão do orçamento”, instituído em três 

instrumentos de elaboração pelo Poder Executivo, que devem ser aprovados pelo Congresso 

Nacional: o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei 

orçamentária anual (LOA).  

 

O PPA consiste no planejamento, a cada quatro anos, das políticas públicas, pela 

definição das linhas gerais de concepções do planejamento, detalhadas em programas, 

objetivos e metas. É elaborado no primeiro ano de um mando e tem vigência até o primeiro 

                                                 
93 V. Assis (2009). 
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ano do mandato seguinte. A LDO e a LOA são editadas anualmente. Na LDO são 

estabelecidos os programas prioritários em relação às metas físicas e às orientações para a 

elaboração do orçamento do próximo ano. Já a LOA, ou o próprio orçamento público, com 

base nas regras da LDO, estabelece para quais ações (como) e em quais unidades 

orçamentárias (onde) os recursos públicos (previsão de receitas) serão aplicados (definição 

de despesas). 

 

 A participação social no “Ciclo de Planejamento e Orçamento” orienta-se, portanto, 

a partir desses três instrumentos orçamentários, principalmente na elaboração do PPA e na 

LOA, além do monitoramento participativo do ciclo de gestão como um todo. Desse ciclo, 

desdobram-se as possibilidades de participação preponderantes nas etapas de formulação ou 

elaboração (na priorização de uso do recurso público), execução (definição orçamentária 

específica na LOA para implementação de ações), monitoramento (acompanhamento de 

alcance de metas e execução orçamentária) e avaliação (metas vs. despesas e indicadores). 

 

Com foco na ideia de PPAs participativos, Pires et al. (2012), a partir dos documentos 

legais que regulamentam IPs (ex, regimentos internos de conselhos), se concentraram no 

mapeamento da associação de diferentes etapas do processo de planejamento, gestão e 

controle do orçamento às IPs, cujos resultados das pesquisas forneceram evidências de suas 

predisposições para determinadas etapas do ciclo de gestão. Nesse sentido, constatam:  

As conferências nacionais são os processos que mais se aproximam da 

função de direcionamento estratégico, oferecendo um processo 

participativo que se volta para formulação de diretrizes de médio e longo 

prazo e para a discussão de um planejamento que venha a orientar a 

formulação de ações mais específicas à frente. Assim, acredita-se que as 

conferências poderiam ter um papel importante a cumprir em uma 

discussão mais efetiva sobre o planejamento. (p. 14) (...) Uma articulação 

entre conselhos e as ouvidorias seria o mais adequado para a segunda etapa 

desse fluxo, que envolve o monitoramento setorial, o acompanhamento dos 

programas, das suas metas e de sua execução financeira e orçamentária. 

Isso porque os conselhos já são instâncias de participação que têm reuniões 

regulares de acompanhamento da conjuntura da política. (p. 15). 
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2.5 Desafios para a Reforma do Estado no Brasil e uma Reforma Participativa como 

alternativa ao paradigma gerencial  

 

2.5.1 A transição da Reforma Gerencial para uma Nova Governança Pública 

(Participativa)  

 

No plano de Reformas do Estado no Brasil, embora nosso argumento esteja centrado 

nos desafios de um contexto pós-gerencial, a simplificação dos três estágios a seguir se torna 

necessária, uma vez que os elementos de cada um muitas vezes coexistem. Por exemplo, 

organizações em rede muitas vezes operam às sombras do modelo hierárquico dominante, 

enquanto que a administração pública burocrática e a administração pública gerencial 

contêm elementos fortes da estrutura hierárquica (KLIJN, 2002).  

 

No Brasil, a primeira reforma foi a burocrática, em 1936. Em 1967, houve uma 

tentativa de descentralização e desburocratização, mas somente a reforma nos anos 90, que 

inaugurou a gestão de FHC, foi de fato mais ampla, apoiada nas diretrizes da administração 

pública gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1996). Embora elementos de todas ainda 

coexistam, como a racionalidade burocrática da análise do ciclo de vida das políticas 

públicas e o paradigma da “eficiência” de característica gerencial, sendo o Brasil exemplo 

em que a redemocratização e a descentralização caminharam juntas (SOUZA, 2001, p. 84), 

a partir do desenvolvimento desta tese, reforçamos o desafio para a preponderância de um 

novo paradigma em “redes de governança participativa”.   

 

A Administração Pública Burocrática 

A teoria da burocracia moderna, central ao desenvolvimento dos governos no século 

XX, é aquela descrita por Weber como o “tipo ideal” de administração pública, que seria a 

única forma de organização capaz de lidar com a complexidade do Estado moderno.  A 

administração pública burocrática clássica, implantada nos principais países europeus no 

século XIX, nos Estados Unidos no começo do século XX e no Brasil em 1936, surgiu para 

substituir a administração patrimonialista, que seria incompatível com o capitalismo 

industrial e as democracias parlamentares. A administração pública burocrática imprime 

uma clara separação entre o Estado e o mercado e entre o Estado e a sociedade civil, que o 

controla. É a primeira vez que se separa a figura do político do administrador público 

(BRESSER-PEREIRA, 1996). 
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Na burocracia weberiana, a liderança e a autoridade decorrem de uma estrutura 

racional-legal – não mais de carisma e tradição –, guiada fundamentalmente pelos objetivos 

de eficiência, calculabilidade, previsibilidade e estabilidade (WEBER, 1924; PETERS,  

PIERRE, 2003). Com destaque para suas bases de estruturação i) diferenciação funcional, 

divisão exata do trabalho e limites de jurisdição claros; ii) hierarquia de departamentos e 

indivíduos; iii) documentos escritos e funcionários para manter e transmitir arquivos; iv) 

funcionários neutros e impessoais, ligados a um departamento ou unidade particular; e, 

finalmente, v) um sistema de regras gerais, procedimentos operacionais padrão e programas 

de desempenho (WEBER, 1924). Ainda que seja uma construção arquetípica, os governos 

modernos foram organizados em torno desse conjunto de diretrizes.  

A vantagem da Administração Pública Burocrática estava na capacidade de entender 

a natureza política da administração e da gestão pública e nas nuances do processo de 

desenho de políticas públicas (OSBORNE, 2006). Esse processo Rhodes (2014) chamou de 

“ofício” tradicional da burocracia: a função principal da burocracia clássica é prestar 

assessoria aos políticos eleitos sobre políticas públicas e dirigir na máquina pública, de 

acordo com a estrutura, regras e procedimentos racionais-legais, a implementação das 

decisões dos políticos. 

Na transição do Estado liberal do século XIX, cuja única função era garantir a 

propriedade e os contratos, para o Estado de Bem Estar Social (pós-segunda Guerra 

mundial), a administração pública burocrática mostrou suas fragilidades: o pressuposto de 

eficiência não vingou. Na verdade, a administração pública burocrática centrou-se em regras 

que se tornaram um fim em si, com destaque para a falta de flexibilidade, levou a um sistema 

centralizador e pouco permeável a contribuições externas (BRESSER-PEREIRA, 1996; 

WAKSBERG-GUERRINI, AIBAR, 2007). 

As ideias de descentralização e flexibilização administrativa começam a surgir nas 

décadas de 1950 e 1960, mas o início de reforma administrativa ganha força entre as décadas 

de 1970 e 1980, como saída para a crise do Estado; e culmina nas grandes mudanças 

marcadas na década de 90, com a consolidação de um modelo de administração pública 

gerencial. Os anos 70 e 80 marcou uma situação limite de crise fiscal e política, decorrente 

da expansão dos direitos sociais e aumento do déficit público94, o que demandou uma 

                                                 
94 Segundo Streeck (2012, p. 44) a dívida pública crescente dos anos 1980 tinha diversas causas “A estagnação 

do crescimento indispusera os contribuintes mais do que nunca à tributação, e com o fim da inflação também 
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reforma do aparelho estatal para capacitar a administração de modo a responder, por outros 

meios, às necessidades mínimas de intervenção95.  

 A Administração Pública Gerencial 

A busca por formas alternativas de guiar o desenvolvimento socioeconômico foi 

encontrar nos princípios de mercado incentivos para o crescimento econômico e impulsionar 

forças de inovação em todas as atividades produtivas (MAYNTZ, 2003). Assim, a crença no 

mercado como instrumento de alocação de recursos, em um contexto de grande descrença 

na burocracia e no setor público em geral foi a principal marca dos anos 80. Neste contexto, 

uma boa gestão significava que as práticas do setor privado precisavam ser incorporadas 

pela administração pública.  

 

Rhodes (2014) sintetiza o desenvolvimento da administração pública gerencial em 

três ondas: (i) o gerencialismo, ou gestão profissional, com padrões bem definidos de 

performance, gestão para resultado e o conceito de “value for money”; (ii) descentralização 

e a reestruturação da estrutura de incentivos na prestação de serviços públicos através da 

terceirização; e (iii) eficiência na prestação de serviços públicos.  

 

Se antes a legitimidade das instituições públicas centrava-se em valores como 

universalidade, equidade e segurança jurídica, neste momento a estratégia para fortalecer o 

setor público passou a ser no gerencialismo para o aumento da eficiência e efetividade da 

prestação de serviços públicos (PETERS, PIERRE, 2003). Nesse sentido, o setor público 

deveria prestar serviços de maneira semelhante ao setor privado: o cidadão passou a ser visto 

como um cliente (“cidadão-usuário”) que deveria ter suas expectativas e desejos atendidos 

de forma customizada. 

 

                                                 
acabaram os aumentos tributários automáticos por meio do "bracket creep"6. O mesmo se aplicava à contínua 

desvalorização da dívida pública em razão do enfraquecimento das moedas correntes, um processo que a 

princípio complementava o crescimento econômico e que passou a substituí-lo cada vez mais, reduzindo a 

dívida acumulada de um país em relação à sua receita nominal. No lado da despesa, o crescente desemprego, 

causado pela estabilização monetária, requeria gastos crescentes em assistência social. Ademais, os vários 

direitos sociais criados nos anos 1970 em troca de moderação dos sindicatos nas negociações salariais - por 

assim dizer, salários adiados da era neocorporativista - começaram a ser cobrados, onerando cada vez mais as 

finanças públicas.”  
95 Pela análise de Bresser –Pereira (1996) “No Brasil a percepção da natureza da crise e, em seguida, da 

necessidade imperiosa de reformar o Estado ocorreu de forma acidentada e contraditória, em meio ao 

desenrolar da própria crise. Entre 1979 e 1994 o Brasil viveu um período de estagnação da renda per capita e 

de alta inflação sem precedentes”.  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002012000100004&script=sci_arttext#6a
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Críticas comuns à administração pública gerencial giram, primeiramente, em torno 

de sua característica exagerada intra-organizacional, que aumentou consideravelmente o 

nível de complexidade das relações entre departamentos, levando a uma incapacidade de 

articular a governança de serviços públicos em um mundo cada vez mais plural e pluralista 

(DUNLEAVY et al., 2006; OSBORNE, 2006; RHODES, 2007). Em segundo lugar, se 

talvez tenha aumentado o desempenho da prestação de serviços públicos, é possível que 

tenha diminuído a transparência e a accountability, já que a prestação de contas de contratos 

com o setor privado muitas vezes é mantida em segredo, sob a justificava de preservar a 

competitividade comercial. Além disso, ao ver o processo de formulação de políticas 

públicas como mero “contexto” no qual a função essencial da gestão administrativa ocorre, 

a administração pública gerencial ignora dimensões éticas, políticas e sociais, que fazem o 

setor público diferente do setor privado. Nesse sentido, as críticas levam a teorias de 

administração pública que retomam o foco na cidadania, como governança em rede, e no 

papel que entes do executivo têm em criar “valor público” com cidadãos, assim como 

legitimidade política e confiança, questões essas marginalizadas na administração pública 

gerencial.  

 

A Nova Governança Pública 

A orientação de governar baseada nas diretrizes do gerencialismo e no papel do 

mercado surgiram, em parte, para superar a criticada estrutura hierárquica do setor público, 

que seria, como apontado acima, pouco flexível, lenta, ineficiente, pobre em inovação e 

pouco eficaz no relacionamento com cidadãos. Esta crítica ao modelo hierárquico é 

pertinente, mas talvez injusta, porque as administrações públicas não foram originalmente 

pensadas para serem eficientes ou oferecerem serviços customizados ao cidadão, mas 

principalmente para garantir o cumprimento da lei uniformemente de forma justa e 

responsável (PETERS, PIERRE, 2003). Seria possível, então, ter a eficiência e a 

flexibilidade do setor privado sem prescindir de legitimidade? 

 

Como a administração pública gerencial não provou que o mercado poderia ser a 

força prometida do progresso, mais atenção tem sido dada à segunda alternativa ao modelo 

hierárquico – a transição de governo para governança.  

 

A Nova Governança Pública (NGP) se inspira na literatura de redes de Powell ( 

CASTELLS, 2001; POWELL, 1990) e de capital social organizacional (GRANOVETTER, 
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1973; TSAI, 2000), construída nas bases da sociologia organizacional e teoria de redes 

(FOUNTAIN, 2007; MILWARD, PROVAN, 2000; OSBORNE, 2006; UZZI, 1997). A 

governança de redes está no centro da NGP – trabalhar com e por meio de redes de 

organizações e indivíduos para atingir objetivos compartilhados de políticas (RHODES, 

2014). Pressupõe a ideia de um Estado plural, no qual uma rede de atores interdependentes 

trabalha em conjunto na prestação de serviços públicos, e um Estado pluralista, no qual 

múltiplos atores e processos informam o desenho e a implementação de políticas públicas 

(JESSOP, 2001; MAYNTZ, 2003; OSBORNE, 2006; RHODES, 2014). Nesse sentido, é um 

modelo que foca nas relações inter-organizacionais, cujos mecanismos de governança se 

baseiam em confiança e na reciprocidade, o que poderia levar a um aumento na legitimidade 

política dos projetos adotados. 

 

O conceito de “administração em rede”, ou de governança de redes, pode ser 

diretamente ligado à estrutura em rede identificada por diferentes autores para caracterizar a 

morfologia social da sociedade informacional (CASTELLS, 1996; DIJK, 1999). A 

administração pública em rede pode ser caracterizada não somente pela interoperação de 

sistemas de informação e procedimentos de gestão, mas principalmente por uma organização 

com gestão mais flexível, a organização de atividades em torno de projetos de duração 

limitada, maior capacidade de adaptação às mudanças e com as relações mais horizontais do 

que as que predominam na administração burocrática e gerencial. As redes entre o setor 

público, o setor privado e os atores não governamentais negociam valores e objetivos, bem 

com planejam e gerenciam as políticas públicas, em um sistema em que o cidadão tem seu 

papel de usuário de serviços públicos, mas também assume a função co-gestor de 

procedimentos administrativos e políticos, por meio de novas formas de participação e 

interação (CHADWICK, 2006; WELP, URGELL, AIBAR, 2007). 

 

Rhodes (2014) afirma que, se de um lado a administração pública gerencial inspirou 

inúmeras reformas administrativas; por outro, a nova governança pública (ainda) não teve o 

mesmo impacto. Castells (2009) identifica alguns problemas de coordenação que surgem 

com o Estado em Rede, que pode ser associado à NGP: (i) organizacional, em que 

departamentos estão mais preocupados em proteger seu negócio, pois não têm incentivos 

adequados para trabalhar em rede; (ii) técnico, quando protocolos de comunicação não 

funcionam ou quando departamentos têm níveis distintos de adoção de tecnologias de 

comunicação; (iii) político, quando a estratégia de coordenação, tanto vertical, com os 
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dirigentes políticos, quanto horizontal, com cidadãos, não é bem desenhada, já que as 

organizações envolvidas perdem autonomia burocrática e devem aumentar accountability e 

precisam perceber os ganhos do trabalho em rede; iv) ideológico, porque coordenar uma 

política comum significa compartilhar um conjunto de valores similares, o que exige certa 

compatibilidade que nem sempre é óbvia; v) geo-político, já que Estados-nação ainda são 

guiados por princípios políticos tradicionais, ou seja, maximizar interesses do próprio 

Estado-nação e os interesses pessoais/políticos/sociais dos dirigentes políticos. 

 

Com a complexidade crescente de governos – no último século, o tamanho e as 

responsabilidades do Estado cresceram rapidamente, assim como a rede de atores 

participantes da governança pública – a quantidade e o escopo das decisões tomadas por 

técnicos especialistas, em vez de por políticos eleitos democraticamente, também expandiu. 

Assim, este novo modelo também deve enfrentar novos desafios para modelar a governança 

de redes e para promover o necessário equilíbrio entre as capacidades políticas 

(participativas) e administrativas do Estado. 

 

 

2.5.2 Reforma do Estado, Direito e Participação Social   

 

Se os estudos sobre o papel do direito para as políticas públicas são raros, estudos 

jurídicos sobre instituições participativas de políticas públicas são praticamente inexistentes 

ou restritos ao debate sobre o poder normativo de órgãos colegiados alcançados estritamente 

pelo Direito Administrativo ou pelo Direito Constitucional. Como sugere Coutinho (2013a, 

p. 183), estudos jurídicos relacionados a políticas públicas se limitam a "enfoques e 

abordagens predominantemente estruturais (em oposição a funcionais)", que servem apenas 

a exemplo de "disputas de interpretação envolvendo a observância de regras de competência, 

a autonomia de órgãos e entes públicos, a legalidade dos atos praticados por autoridades...", 

além da reflexão dos juristas restarem distantes da "dimensão jurídica da legitimidade, do 

controle social e da participação nas políticas públicas no Brasil" (2013a, p. 184).  Em outras 

palavras, o viés tradicionalmente formalista da pesquisa em direito e dos juristas os mantém 

distanciados do estudo aplicado e transversal das políticas públicas e, até recentemente, 

dificultou uma contribuição jurídica com potenciais de interdisciplinaridade mais 

promissores neste campo. 
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Com efeito, as reflexões sobre a dimensão jurídica da legitimidade da ação 

governamental, do ponto de vista do direito administrativo brasileiro, restaram centradas em 

padrões de exercício do poder conforme o modelo de democracia representativa e o modelo 

de Estado burocrático, fundados no exercício da autoridade política eleita e da legitimidade 

administrativa racional-legal – aos moldes da referida administração tradicional. Seguiu-se, 

assim, a linha preponderante de um direito voltado à fiscalização do poder discricionário e 

ao controle da legalidade dos atos administrativos, restrito à racionalidade jurídica formal, 

descolado da finalidade e lógica prospectiva das políticas públicas96. 

  

A partir do pacote da Reforma de Estado da década de 90, na medida da privatização 

de serviços públicos setorizados97, as grandes reformas legislativas desse período marcaram, 

sobretudo, a constitucionalização do princípio da eficiência na Administração Pública e uma 

onda de criação de agências reguladoras independentes.98 Com a Reforma Administrativa 

Gerencial, o princípio da eficiência ganhou destaque para toda a Administração Pública, ao 

ser introduzido no caput do Art. 37 da CF/1988 por meio da Emenda Constitucional 19/1998. 

Além da introdução do princípio da eficiência, a EC 19/98 incluiu o parágrafo terceiro no 

mesmo artigo para deixar a cargo da legislação infraconstitucional as “formas de 

participação do usuário na administração pública direta e indireta” (grifo nosso) e abrir 

possibilidades de acesso à informação em registros administrativos, bem como “reclamação” 

sobre a qualidade dos serviços e “representações” sobre a prestação de servidores.99 Essas 

                                                 
96 Por exemplo, Coutinho, apontando as limitações das categorias tradicionais do direito administrativo conclui: 

“Um exemplo dessa exaustão de certas categorias é a noção estanque de ato administrativo, que ainda ocupa 

lugar central no direito público brasileiro. Para os juristas administrativistas, as políticas públicas são, em regra, 

formalmente traduzidas como uma sucessão de atos administrativos e não como um continuum articulado e 

dinâmico, estruturado em torno de fins previamente articulados a meios. Essa visão fragmentária impõe 

limitações severas à compreensão de políticas públicas como planos de ação prospectivos que, para serem 

efetivos e eficazes, precisam de alguma dose de flexibilidade e revisibilidade (isto e, serem dotados de 

mecanismos de autocorreção), já que estão em permanente processo de implementação e avaliação.” (2013a, 

p. 187). Nesse sentido, cf. também Bucci (2006, pp. 247-251). 
97 V. Lei 9.491, de 1997 sobre o Programa Nacional de Desestatização.  
98 Cf. Emenda Constitucional nº 19/1998. V. Lei de Defesa da Concorrência (Lei 8884/1994), recentemente 

substituída pelo novo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (Lei 12.529/2011). Sobre as agências 

reguladoras, a onda legislativa de institucionalização na esfera federal, durante a década de 90, foi inaugurada 

com a criação da Agência Nacional de Energia – Aneel (Lei 9.427/1996), seguida pelo setor de 

telecomunicações (ANATEL - Lei 9472/97) e Petróleo (ANP – Lei 9478/1997), Vigilância Sanitária (Anvisa 

– Lei 9..782/1999); Saúde Suplementar (ANS – Lei 9.961/1999), Águas (ANA – Lei 9.984/2000); transportes 

aquáticos e transportes terrestres (Antaq e ANTT– Lei 10.233/2001), e cinema (Ancine – Medida Provisória 

2.228-1/ 2001). Sobre formação de um novo modelo jurídico-institucional de organização da burocracia estatal, 

v. Mattos (2006). 
99 CF/1988, Art. 37, § 3º “A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em 

geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 

interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37§3
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duas últimas funções se incluem na tipologia de IPs que caracterizam as Ouvidorias no 

âmbito do Sistema de Controle Interno da Administração Pública.100  

 

Com foco para a saída da crise fiscal e introdução de mecanismos de correção de 

falhas de mercado, os estudos jurídicos que acompanharam as principais mudanças desse 

modelo de Estado, resultaram em reflexões isoladas, mas ainda assim inovadoras sobre as 

condições de participação pública para correção de falhas políticas na ação regulatória do 

Estado.101 Além das discussões sobre a legitimidade pela imparcialidade institucional102 do 

modelo de processo decisório introduzido pelas agências reguladoras, a partir das decisões 

colegiadas com publicidade de argumentos e mandatos fixos de dirigentes, o movimento de 

transformação do aparato estatal por meio das agências reguladoras introduziu mecanismos 

de participação direta dos diferentes setores da sociedade civil, sugerindo um 

aprofundamento da legitimidade democrática, de acordo com um modelo de democracia 

procedimental.103  

 

No caso específico da Anatel, como analisou Mattos (2006), foram introduzidos 

mecanismos de participação direta como as audiências e consultas públicas, além de 

procedimentos de denúncia e reclamações; e indiretas, como Conselho consultivo e 

                                                 
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação contra o 

exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.” 
100 Sobre os modelos de ouvidorias, diferentes caracterizações (ex. interna, externa) e a possibilidade da criação 

de um “Sistema Nacional de Ouvidorias” v.Silva et al. (2012). Vale nota à PEC 45/2009, arquivada no final da 

legislatura encerrada em 2014, que propunha acréscimo de inciso XIII ao Art.37 da CF/1988 para definir 

ouvidorias como parte do sistema de controle interno (Art.74 da CF/1988), cabendo o seu exercício por carreira 

própria em órgãos permanentes para tal finalidade.  
101 Aqui, vale notar as categorias definidas por Mattos (2006), de acordo com o “Novo modelo de Estado 

Regulador”, dividindo a ação regulatória do Estado em “(a) técnicas administrativas destinadas à correção de 

falhas de mercado e técnicas administrativas destinadas à estabilização e desenvolvimento econômico (ação 

regulatória direta); (b) técnicas administrativas destinadas à promoção de valores sociais e culturais (ação 

regulatória indireta)”, sendo classificadas como regulações de caráter tanto econômico quanto social, no 

primeiro caso, e preponderantemente social, no último. Ainda seguindo Mattos (2006), nesse último ponto, 

ainda vale nota, a diferença, dentro das políticas de desenvolvimento econômico com correção de problemas 

distributivos a diferença entre transferência de recursos (como realocações para setores como educação e 

saúde) e transferência de renda ou políticas compensatórias (bolsa família). Sobre a pertinência da regulação 

social, ver também Coutinho (2005). 
102 Sobre o modelo legitimidade pela imparcialidade, cf. Rosanvallon (2008). Para uma interpretação desse 

modelo sobre a atuação de setores regulados, cf. Duran (2013). 
103 Conforme a leitura de Mattos (2004, p. 5) o modelo habermasiano de democracia procedimental confere ao 

Direito uma dupla função: “De um lado, o Direito serve para definir e garantir institucionalmente, no plano do 

sistema, mecanismos de participação pública e deliberação. De outro lado, o Direito serve como ponte – por 

meio de procedimentos – entre a esfera pública e o sistema político para que demandas de grupos que se 

formam na sociedade civil sejam levadas, discutidas e internalizadas no interior do sistema. Nesse ponto, as 

garantias constitucionais de liberdade de associação, liberdade de obter informações e a própria garantia de 

mecanismos de participação pública institucionalizados são fundamentais”.  
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Ouvidoria.104 Esta linha de pesquisa, contudo, centrou-se no debate sobre os potenciais 

democráticos de IPs, no contexto de delegação legislativa, para a formulação de normas por 

órgãos reguladores, portanto, com ênfase na Administração Indireta.105 

  

O modelo de participação das agências reguladoras característico da Reforma 

Gerencial do Estado que Mattos (2006) conceitua como “accountability deliberativa 

vertical”, alcança níveis mais exigentes de legitimidade democrática do que formas de 

circulação de poder apresentadas em um modelo anterior de Estado (tecnocrático-autoritário 

ou burocrático), ainda que trate preponderantemente da participação dos cidadãos 

“usuários”. 106 A expansão e institucionalização das várias formas de participação direta nas 

políticas públicas promovidas na Administração Pública Federal durante as duas últimas 

décadas, contudo, sugere a caracterização de um novo modelo de Estado e exige, 

principalmente, atualização da leitura jurídica para a participação social na Administração 

Direta. Em outras palavras, da mesma maneira que as reformas do final do século passado 

significaram uma transformação em relação ao paradigma do Estado centralizador e 

autoritário, argumentamos que as mudanças das duas últimas décadas, no que diz respeito à 

ampliação e institucionalização de formas de participação social nas políticas públicas, 

ensejam renovação da análise do modelo de Estado brasileiro, sob uma ótica pós-

gerencialista. 

 

Para tanto, é importante notar que o parâmetro de elaboração de normatividade das 

agências reguladoras já apresenta um contraste fundamental na caracterização da tipologia 

de regulação, quando comparado com o modelo formalista de direito positivo. O processo 

de desjuridificação e procedimentalização do Direito como consequência da perda de 

controle de intervenção direta e centralizadora do Estado nas situações sociais e econômicas 

como apresentou Faria (2008, pp. 55-56), afastou o modelo clássico de regulação que 

                                                 
104 A partir do estudo de caso sobre o processo de consultas públicas para a política de universalização dos 

serviços de telecomunicações, Mattos (2006) argumenta que a maior influência de representantes do grupo de 

usuários do serviço público durante as consultas, em relação à participação de operadoras do serviço ou de 

“grupos de interesse” (com potencial para captura da agência), fez com que o mecanismo de participação 

traduzisse resultados além da correção de “falhas de mercado”, funcionando também como corretor de “falhas 

políticas”.  
105 Fora do contexto da participação voltada para a função normativa das agências reguladoras, estudos mais 

recentes sobre participação social na Anvisa exploram ainda que de forma satélite a dimensão legal para o 

desenho institucional dos vários mecanismos de participação (conselho consultivo, câmara técnica e setorial, 

ouvidoria, audiência pública etc.) ou como seria possível alterar regras de participação dentro das próprias 

instituições participativas da agência de vigilância sanitária. V. Lucena (2013) e Cruz (2010). 
106 Sobre a reforma gerencial do Estado brasileiro, ver também Bresser-Pereira (1996; 1998; 2001). 
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apresentava regras muito específicas, caracterizadas por rigidez, uniformidade, 

imperatividade e permanência, em um sistema organizado de forma centralizada, 

hierárquica, e centrado na legalidade. Como consequência, o novo modelo de regulação pós-

privatização, conferindo ampla discricionariedade às agências, trouxe regras gerais, 

caracterizadas por flexibilidade, diversidade, experimentação e mudança, coordenadas de 

forma descentralizada, multidirecional, conforme a lógica procedimental (2008, p. 94).  

 

Apesar de sua atualidade para descrever o padrão de direito vigente para os setores 

econômicos regulados, as aproximações com o Direito da Regulação, contudo, são 

transferidas às interpretações do “poder normativo” resultante das próprias IPs de setores 

sociais, negligenciado os impactos mais abrangentes da “procedimentalização do direito” 

nas políticas públicas. As mudanças mais carentes de análise para o papel do direito, 

decorrentes de inovações e experimentações de novos padrões de participação social nas 

políticas públicas, disseminados durante as duas últimas décadas, podem ser mais bem 

exploradas pelo viés da lógica procedimental que resulta em instrumentos de organização da 

gestão e orientação da ação do Estado, sem que sejam necessariamente apresentados como 

resultados normativos da participação. Deslocando o foco principalmente para as regras que 

estruturam e organizam o funcionamento de IPs, abre-se espaço para discutir potenciais 

impactos para a qualidade democrática conferida pelos mecanismos jurídicos que estruturam 

seus modelos de arranjos institucionais.  
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QUADRO 5: DIREITO e REFORMA DO ESTADO  
 

 

 

REFORMA 

DO ESTADO 

 

REFORMA 

TECNOCRATICA 

(Estado Novo) 

 

 

Dec 60/70 

 

REFORMA 

GERENCIAL 

(Estado Regulador) 

 

 

Década de 90 

 

REFORMA 

PARTICIPATIVA 

(Estado ativista/participativo/ 

em redes) 

 

2000 

 

 

 
 

 

Direito, 

Ciência 

Política, 

Administração 

Pública e 

Políticas 

Públicas 

 

DIREITO 

ADMINISTRATIVO 

E CIÊNCIA 

ADMINISTRATIVA  

 

 

 

 

Planejamento  

metropolitano e de 

transportes de larga 

escala  

 

 

 

 

Separação entre 

administração e 

política 

 

DIREITO 

REGULATÓRIO, 

CIÊNCIA POLÍTICA e  

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA (junto à 

administração de 

empresas) 

 

Participação de atores 

não estatais no processo 

decisório (poder e 

política), financiamento 

e controle social de 

políticas públicas  

 

 

Estado e burocracia em 

ação. Cidadãos-usuários 

 

Correção de falhas de 

mercado.  

 

 

DIREITO PROGRAMÁTICO, 

DIREITO DA 

INFRAESTRUTURA (PPPs, 

RDCs), DIREITO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

 

 

Programas de infraestrutura 

(PAC), programas sociais 

(Programa Bolsa Família - 

PBF, Minha Casa Minha Vida - 

MCMV) crise da representação 

política, participação social e 

popular nas políticas públicas  

 

Ampliação e aprofundamento 

da relação  

Estado-Sociedade Civil 

 

Correção de falhas políticas 

  (Elaboração própria a partir de Farah (2011) ) 

 

 

 

O argumento é que a “procedimentalização do direito” interfere tanto nas 

capacidades normativas resultante da ação do Estado, mas principalmente nas capacidades 

administrativas e políticas que orientam e sustentam a Administração Pública e o Governo. 

Por exemplo, “programas de políticas públicas”, “priorização de metas” ou “planos de ação”, 

elaborados a partir de Conferências Nacionais ou outras IPs, não são editados 

necessariamente na formalidade de instrumentos normativos como decretos, portarias ou 

resoluções, mas guiam diretamente e ações da Administração Pública na condução de 

políticas públicas. Ao mesmo tempo, a regulamentação do funcionamento da participação 

para os processos de elaboração dos mais variados instrumentos de gestão pública afeta 

diretamente suas condições de legitimidade e eficácia, com veremos mais adiante.  
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Como a coercibilidade não é o principal objetivo de vários instrumentos de gestão, 

seus arranjos estruturantes dispensam publicações nas formas tradicionais de decretos ou 

portarias. Nesse sentido, ganha importância a agilidade e a abrangência na publicidade dos 

atos, facilitada pela expansão dos meios digitais de divulgação da informação, sem que 

necessariamente chegue a ter o caráter oficial de publicidade de atos normativos.107  

 

As diferentes capacidades normativas desses instrumentos que organizam e orientam 

a ação do Estado, sem a força obrigatória ou a rigidez da formalidade legal, os distinguem 

como mecanismos de soft law108, caracterizando o papel do direito nas políticas públicas, 

pelo pluralismo de atores, pela flexibilidade e pelo pragmatismo, envolvidos em redes 

complexas para sua elaborações e implementação.109 Como consequência, as redes de 

intercompetências e internormatividades passam a ser mais prementes na 

procedimentalização do direito do que o sistema de regras baseados em graus hierárquicos 

de legalidade, colocando em evidência o papel dos princípios, de diretrizes e das regras de 

harmonização.110 

 

Ainda que a “participação social” não tenha se tornado um princípio constitucional 

explícito para toda a Administração Pública, como ocorre com a introdução do princípio da 

eficiência (Art. 37 da CF/1988), diversos instrumentos de participação social foram previstos 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Tais inovações decorreram da 

introdução inédita de institutos específicos de participação direta tanto nos Poderes 

Legislativo e Judiciário, quanto no Executivo, especialmente para a gestão de políticas 

públicas sociais como saúde e assistência social.111  

 

                                                 
107 As leis e demais atos normativos do Poder Executivo Federal são publicados no Diário Oficial da União - 

D.O.U. Tal publicação é o meio pelo qual se dá ciência da promulgação da lei aos seus destinatários, como 

condição de vigência e eficácia da lei. V. Brasil, Presidência da República (2002). 
108 Inicialmente as expressões “soft law” ou “droit mou” se tornaram conceitos para designar instrumentos de 

“quase-direitos” no direito internacional que caracterizam capacidades normativas de “memorandos de 

entendimento”, “declarações”, “agendas de ação”, ao orientar a ação dos Estados sem a mesma força 

obrigatória característica de instrumentos normativos de “hard law” como tratados internacionais. Para a 

construção e aplicação do conceito no direito internacional, v. Nasser (2006). Sobre a caracterização do “droit 

mou” principalmente como característico do direito pós-moderno presente na construção do direito da 

regulação econômica, na passagem do Estado Providência para o Estado Regulador, v. Jacques Chevallier 

(2001) e André-Jean Arnaud (2003). Sobre a importância de instrumentos de “soft law” para o direito 

ambiental, v. Morand (1996) 
109 Cf. Morand (1999). 
110 Cf. Faria (2008, pp. 46-94)  
111 Cf. Vitale (2004, pp. 240-242); Vitale (2011, pp. 198-199); Ciconello (2012, Quadro 1, p. 9); Milani (2008). 

V. nota supra. 
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Passados 25 anos de Carta Constitucional, no Poder Legislativo, avalia-se uma 

ineficácia dos instrumentos de participação direta na produção legislativa decorrente da falta 

de implementação de mecanismos para o exercício de direitos políticos e soberania popular 

como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular (Art. 14 da CF/1988).112 No lugar de 

avanços para a instrumentalização dos dispositivos constitucionais, como resposta à crise de 

representação, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, foram introduzidos 

mecanismos desprovidos de força vinculante, como as Comissões de Legislação 

Participativa, no início dos anos 2000113 e, mais recentemente, os Portais de participação 

online dos cidadãos no processo legislativo.114  

 

No Poder Judiciário, além da ação popular na forma como foi caracterizada pelo 

artigo 5o, LXIII, da CF/1988, como principal meio de exercício direto do cidadão no controle 

político, destaca-se a introdução e a regulamentação dos institutos dos amici curiae (“amigos 

da Corte”) e das audiências públicas como meios de participação direta de atores da 

sociedade civil organizada na jurisdição constitucional, tendo sido implementados em casos 

emblemáticos com impacto direto para a vida cotidiana dos cidadãos, a exemplo das pautas 

de aborto e cotas nas universidades, entre outros.115  No Poder Executivo, apesar da expansão 

                                                 
112 Ainda que sem muita perspectiva para suas votações e aprovações, é possível destacar algumas iniciativas 

de reforma e regulamentação desses instrumentos em tramitação no Congresso Nacional. Na Câmara dos 

Deputados, encontram-se exemplos de proposta de emenda constitucional (PEC) (i) para alteração do número 

de eleitores necessários à iniciativa popular no processo de elaboração das leis (PEC-201/2003) e (ii) para 

alteração para o “mínimo de meio por cento do eleitorado nacional” para exercício da iniciativa popular (PEC-

2/1999); além de projetos de leis para (iii) permitir subscrição de projetos de lei de iniciativa popular por meio 

de assinaturas eletrônicas (PL-4805/2009); ou ainda para (ii) criar o “Estatuto para o exercício da Democracia 

Participativa, regulamentando a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal”.  
113 Na Câmara dos Deputados, a Comissão Permanente de Legislação Participativa (CLP) foi criada em 2001, 

pela Resolução nº 21, de 2001 que alterou os artigos 32, 26 e 254 do Regimento Interno da Câmara para instituir 

o colegiado permanente entre a Câmara e a sociedade civil organizada, com a finalidade de receber sugestões 

de iniciativa legislativa, pertinentes às atribuições do Congresso (como projetos de lei ordinária, complementar, 

de decreto legislativo, de Emendas, de Resoluções, de Consolidações e requerimentos de convocação de 

audiências públicas e de autoridades – CF/1988, artigos 22, 24, 48, 49, 50 e 192). O texto da Resolução, do 

Regimento da CLP e um fluxograma resumido de tramitação encontram-se junto à “Cartilha de orientação para 

o exercício do direito de participação junto ao Poder Legislativo”, de 2008 (Disponível em: 

<http://www.avozdocidadao.com.br/images/cartilha_comissao_legislacao_participativa_para_web.pdf>. 

Acesso em: dez, de 2014). No mesmo formato da Câmara, o Senado Federal, por meio da Resolução nº 64, de 

2002, criou a “Comissão de Legislação Participativa”, que em 2005 (Resolução nº 1), com atribuições 

ampliadas, passou à denominação “Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa”. Sobre a 

inefetividade desses colegiados, seja pela inexistência prática de sugestões no Senado ou pelo fato de somente 

uma sugestão de PL da CLP da Câmara (proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe, sobre 

informatização do processo judicial) ter concluído o processo legislativo – Lei 11.419/2006, cf. Reis (2012). 

Para estatísticas mais detalhadas sobre as tramitações na CPL da Câmara, cf. Coelho (2012). 
114 Espaço de participação digital para discussões e propostas de textos legais, comunidades legislativas, bem 

como enquetes sobre propostas legislativas específicas, foram criados nos últimos três anos na Câmara dos 

Deputados (Portal E-Democracia) e no Senado Federal (E-Cidadania).  
115 De acordo com as suas conformações legais – Leis 9.868/1999, que dispõe sobre a ação direta de 

inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, e 9.882/1999, que trata da argüição de 
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de diversos mecanismos de participação direta, com ênfase para os “conselhos” como os 

representantes emblemáticos de uma nova institucionalidade participativa para a gestão das 

políticas públicas (Vitale, 2004, p. 133), as reflexões jurídicas sobre essas IPs restam 

parciais, pontuais e distantes de uma análise sobre a dimensão da legitimidade desses 

institutos.116  

 

Talvez a falta de uma análise jurídica mais sistemática sobre IPs na Administração 

Pública Direta esteja relacionada à impossibilidade de associá-las estritamente a uma 

“categoria jurídica” e ao sistema de regras “hierarquicamente” articuladas, mas também à 

função de delegação legislativa, do direito administrativo tradicional, preponderante nas 

análises da participação nas agências reguladoras. A diversidade e suscetibilidade a 

mudanças relacionadas à própria natureza das políticas públicas setoriais às quais IPs se 

integram, sem se confundirem, caracterizam arranjos institucionais complexos, alcançados 

pelo Direito somente com metodologias que possam ir além da lógica racional-legal ou dos 

padrões do Direito da Regulação.  

 

Cabe, então, apresentar uma proposta teórica e analítica capaz de descrever, do ponto 

de vista jurídico, tanto o processo de institucionalização da Participação Social no âmbito do 

Poder Executivo Federal brasileiro, com foco para a Administração Direta, quanto o modo 

de funcionamento das IPs, com ênfase para conselhos e conferências de políticas públicas. 

Nesse sentido, como argumentaremos à frente, o diálogo com abordagens que relacionam o 

direito às políticas públicas representa um ganho de clareza e nitidez à análise jurídica de 

IPs na Administração Pública Direta. 

 

  

                                                 
descumprimento de preceito fundamental e Leis 11.417 e 11.418/2006, com alterações no funcionamento das 

audiências públicas previstas na Lei n. 9.868/99, a partir da Emenda Regimental n. 29/2009 do STF – e 

jurisprudenciais. Cf. Spécie (2012). Especialmente sobre audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, cf. 

Rais (2012). Sobre os questionamentos da legitimidade dos próprios participantes dessas novas funções de 

produção do direito, cf. Faria (2008, pp. 71-72). 
116 Exemplos, na área ambiental, são as discussões sobre o caráter normativo das resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama), ou do papel do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). 



71 

 

 

3. UMA ARQUITETURA JURÍDICA PARA A POLÍTICA 

PÚBLICA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

 

3.1.  O objetivo e a estrutura deste capítulo  

 

 

Este capítulo explora, de uma perspectiva teórica, o papel do direito no processo de 

institucionalização da participação social no âmbito do Poder Executivo federal brasileiro, 

em especial na constituição de conselhos e conferências de políticas públicas. Aqui, ganham 

destaque os trabalhos de Maria Paula Dallari Bucci (2013) e Diogo R. Coutinho (2013a), 

que exploram apontamentos para uma teoria (ou tecnologia) jurídica para as políticas 

públicas. A partir da configuração normativa estabelecida para a ação do Estado por meio 

de arranjos institucionais que caracterizam políticas públicas, desenvolve-se a descrição de 

uma moldura jurídica para os processos participativos no âmbito da Administração Pública 

Federal. 

 

Este trabalho considera a política de participação social como uma política pública 

em si, que não se confunde com as políticas setoriais constituídas por meio dela. A partir 

desse pressuposto, apresentamos uma proposta de teoria jurídica que oferece uma leitura de 

como o direito pode emoldurar a participação social em uma política setorial. Sustentamos 

que o direito emoldura a participação social ao institucionalizar três estruturas jurídicas, 

quais sejam:  

(i) direito à participação (objetivos das regras);  

(ii) regras de participação (funcionamento da participação); e  

(iii) direitos da participação (regras como resultados normativos de 

participação).  

 

Com essa proposta de teoria jurídica, procuramos, então, verificar, da perspectiva do 

direito à participação (i), como pode ser descrita (a) a institucionalização da participação 

social como uma política pública, explorando as capacidades participativas do direito no que 

se refere ao acesso à informação (como condição para as demais formas de participação), à 

consulta, à deliberação e ao controle social; e (b) a participação social em diferentes etapas 

do ciclo de vida de políticas públicas, relacionando as capacidades participativas às 
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capacidades de gestão na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação das 

demais políticas públicas117.  

 

No que se refere às regras de participação (ii), em especial, o foco se volta à 

descrição de como se estabelecem e se articulam, ora sistemicamente ora em formato de 

rede, elementos que podem ser associados a critérios de legitimidade das IPs.  

 

Para os direitos de participação (iii), a definição de regras como objetivo da 

participação, e não a participação como objetivo das regras como nas capacidades 

participativas, transfere o foco de análise para as capacidades normativas de IPs. Ainda que 

as regras formuladas coletivamente a partir de IPs consistam, essencialmente, em 

mecanismos de soft law (resoluções, recomendações, deliberações etc.), podemos verificar 

que diferentes objetivos de IP (ex. “formulação” vs. “avaliação” de políticas públicas) 

caracterizam capacidades normativas que determinam distintos graus de formalidade, 

obrigatoriedade e juridicidade.  

 

A teoria jurídica proposta será aplicada à análise empírica presente no capítulo 4. As 

três dimensões institucionais servem como moldura teórica para avaliar o desenho e a 

eficácia das IPs. Se, por um lado, os direitos de participação (iii) tendem a revelar a 

instrumentalidade das IPs na medida de orientação prática da intervenção do Estado voltada 

às ações e às iniciativas de políticas públicas setoriais; por outro, o direito à participação e 

as regras de participação (i e ii) revelam atributos institucionais (potencialidade jurídica da 

participação social), com consequências diretas para a qualidade da legitimidade 

democrática de IPs, entre a ampliação e o fortalecimento da participação social sem prejuízo 

da promoção da modernização e eficiência da gestão pública.  

 

Adotamos como ponto de partida os modelos de desenhos institucionais para 

participação social nas políticas públicas de Archon Fung (2003 e 2006)118. A proposta do 

                                                 
117 Embora o capítulo anterior tenha esclarecido a distinção entre a abordagem metodológica do “ciclo de 

políticas públicas” e do “ciclo de gestão”, utilizaremos neste capítulo a terminologia usada indistintamente, 

empregando os termos do Decreto da PNPS, mas explicitando, a partir dos exemplos, as diferenças entre a 

abordagem geral dos “ciclos” e a específica do “orçamento”.   
118 Esse autor, além de referência central para os estudos de democracia deliberativa aplicada ao contexto da 

Administração Pública, é responsável pela iniciativa “Participedia” (<http://www.participedia.net/>).  Esse 

repositório colaborativo online, atualizado constantemente, reúne em coordenação com a frente de pesquisa 

em participação social, experiências de IPs no mundo inteiro, somando um banco de centenas de casos reais, 

que servem de objeto para o aprimoramento de análises empíricas e da gestão pública. 
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nosso trabalho tem como foco a análise da legitimidade funcional, que se desdobra entre 

atributos característicos de governança (capacidade administrativa) e governabilidade 

(capacidade política), com impactos para a qualidade democrática das IPs objetos de análise 

empírica. 

 

 

3.2  Direito e Políticas Públicas como abordagem teórica para a análise da 

Participação Social  

 

Apesar de pesquisas que relacionam “direito e políticas públicas” se debruçarem de 

forma crescente, desde a última década no Brasil119, a maioria dos estudos se concentram 

em análises que se assemelham a estudos sobre direitos sociais. São raros os autores 

dedicados especialmente à reflexão de uma metodologia de análise para as “Políticas 

Públicas” sob a ótica do Direito. Enquanto autores como Sundfeld e Rosilho (2014) trazem 

atualizações da relação “Direito e Políticas Públicas” com aproximações centradas no 

Direito Administrativo ou no Direito da Regulação; os dois autores que estudaremos a 

seguir, vistos de modo complementar, fornecem uma abordagem de um ponto de vista 

institucional mais abrangente, sem relação específica a priori com aproximações iniciais de 

campos temáticos do direito, que se mostrará especialmente esclarecedora para as análises 

das IPs. Na literatura estrangeira, recorremos pontualmente a uma análise sistemática que se 

aproxima de uma teoria geral do direito das políticas públicas, a partir do livro do direito 

“neo-moderno” das políticas públicas de Charles-Albert Morand (1999). 

 

Destacam-se, nesse sentido os estudos de Maria Paula Dallari Bucci (2013), 

introduzindo abordagens conceituais a partir de teorias institucionalistas das políticas 

públicas e do direito; e de Diogo Rosenthal Coutinho (2013a), explorando abordagens 

conceituais funcionais aplicadas a casos setoriais específicos como assistência social, 

políticas habitacionais, entre outras.120  

                                                 
119 Por uma comparação simples entre os anais do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito 

– CONPEDI, de 2005 (realizado em Marília e Fortaleza) e de 2014 (em Florianópolis-SC), enquanto o primeiro 

trazia apenas dois trabalhos com menções explícitas no título a “políticas públicas”, o último, além de trazer 

quatro sessões específicas para “Direito Sociais e Políticas Públicas”, também trazia trabalhos dessa relação 

nas sessões de Direitos Sociais, entre outras. No Diretório de Grupos de Pesquisas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI), por uma busca pela expressão “Direito e Políticas 

Públicas” nos campos “Nome do Grupo”, “Nome da Linha de Pesquisa” e “Palavra-chave na linha de 

pesquisa”, foram encontrados 115 grupos, no acesso em 15 de janeiro de 2015. 
120 Cf. Coutinho (2013b; 2014a) e Coutinho; MARQUES; PACHECO. (2014). Por exemplo, em estudo 

recente, autor realizou uma breve análise funcional dos arranjos jurídico-institucionais que compõem a política 
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Em seus principais trabalhos sobre a abordagem jurídica das políticas públicas,121 

Maria Paula Dallari Bucci (2006, 2008, 2013) apresenta pelo menos dois blocos de premissas 

que tomamos como ponto de partida para a análise jurídica da Participação Social como 

Política Pública: (i) políticas públicas apresentam-se como arranjos institucionais 

complexos, que servem para estruturação da ação do Estado e têm como núcleo central a 

decisão governamental ainda que não se reduzam a esta; e (ii) disposições jurídicas que 

organizam objetivos, estruturas, funcionamento e resultados de políticas públicas, podendo 

traduzir determinados padrões para conjunto de casos selecionados,122 mas pela própria 

natureza complexa dos arranjos institucionais não permite descrever um “direito das 

políticas públicas”, ou tomar “política pública” como categoria jurídica, mas implica avançar 

em abordagens interdisciplinares combinando especialmente elementos do direito, política, 

economia e gestão pública. Nesse sentido, o desafio ao jurista é  

estabelecer uma metodologia apropriada para o trabalho jurídico, que 

permita descrever e compreender, segundo as categorias do Direito, uma 

ação governamental determinada e analisar juridicamente o seu processo 

de formação e implementação. (Bucci, 2008, p. 228). 

 

Além dessas premissas, retomamos três linhas de argumentos dos estudos de Bucci:  

 

(i) a partir da abordagem institucional para categorizar políticas públicas, explora-se 

o paradoxo mudança-permanência,123 que permite aproximar os arranjos institucionais (com 

tramas de competências para realização de um objetivo comum) “dos sistemas de regras”, 

organizando um marco geral de ação com estabilidade e permanência, bem como possibilita 

estendê-lo como modelo (ou desenho institucional) com funcionalidades previsíveis para 

casos análogos.  

                                                 
de inovação tecnológica no Brasil, identificando uma série de “gargalos” jurídicos na estruturação e 

instrumentalização desta política pública. Cf. Coutinho (2014b). 
121 Cf. Bucci (2006; 2008; 2013). 
122 Assim também em Massa-Arzabe (2006, p. 67): “A norma jurídica desempenha a função de plasmar 

objetivos, as diretrizes e os meios da atividade estatal dirigida. Por isso, a norma é fundamental no contexto 

presente tanto para viabilização da política como para a realização dos direitos que se visa proteger.” 
123 Este paradoxo encontra expressão na teoria institucional de Maurice Hauriou – retomada tanto por Bucci 

quanto por Coutinho –, em que se identificam dois tipos de instituições, as instituições-pessoas (ou instituições 

corporativas) e as instituições-coisas. Enquanto as do segundo tipo representariam o próprio direito e suas 

regras (as “estruturas permanentes do Estado”) e traduziriam as noções de continuidade e estabilidade; as do 

primeiro tipo se ligariam ao dinamismo social e exprimiriam suas forças criadoras, de mudança e renovação. 

Cf. Bucci (2013, pp. 166-167) e Coutinho (2014b, pp. 23-26). 
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As instâncias e os mecanismos de participação social, elencados pela Política 

Nacional de Participação Social (art. 6o do Decreto 8.243/2014), independentemente das 

políticas ou órgãos setoriais aos quais servem, traduzem competências com relação a fins 

equivalentes para casos análogos, como se compreendessem uma equação se “A” é uma IP, 

então “B” deve ser o conjunto de competências e funcionalidades de tal IP para que 

concretize o fim setorial de terminada política, mas ao mesmo tempo o objetivo da política 

de participação social. Como exemplo, o “conselho de políticas públicas” (art. 2º, II) e a 

“conferência nacional” (art. 2º, IV) são caracterizados por regras de permanência ou 

periodicidade, setorialidade, nível de descentralização e funções no ciclo de gestão das 

políticas públicas.124 Consequentemente, o mapa normativo que desenha a arquitetura 

institucional dessas instâncias permite uma análise da modelagem jurídica de tais arranjos 

institucionais;  

 

 (ii) a dualidade problema-sistema, considerando que as políticas públicas se 

apresentam como “problemas” ou “casos” que podem ser trabalhados dentro de “sistemas” 

ou “modelos de análise” (Bucci, 2013, p. 224).  

 

Assim, a política de participação social dentro do Programa do PPA 2012/2015 “2038 

– Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública” (Anexo I do PPA 2012/2015)”, e de 

seu objetivo “0609 – ampliar o diálogo, a transparência e participação social no âmbito da 

Administração Pública de forma a promover maior interação entre o Estado e a sociedade”, 

pode ser tratada pelo próprio desdobramento de ações e iniciativas do PPA, por meio de 

exemplos correspondentes à dualidade caso/problema-sistema: (a) como construção de 

sistemas, pela iniciativa governamental de “Implementação do Sistema Nacional de Acesso 

à Informação”; ou (b) como um problema de “inefetividade da participação da sociedade 

civil em espaços institucionalizados de participação social”,  demanda modelos de análise 

para a promoção de iniciativas de “fortalecimento dos espaços de participação social e 

criação de novos mecanismos para ampliar a transparência e a participação da sociedade 

civil na formulação, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas”, que podem ao 

mesmo tempo também ser trabalhados dentro da construção de um “Sistema Nacional de 

Participação Social” (Art. 7o do Decreto 8.243/14). Em outras palavras, o sistema jurídico é 

                                                 
124 Cf. item 2.4.2, do capítulo 2. 
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complementado por uma análise dos modelos de arranjos institucionais para políticas 

públicas e modelos de gestão pública, que levam em conta tanto a institucionalização da 

participação com regras formais, envolvendo redes de competências e normatividades, 

quanto o seu funcionamento de acordo com etapas do ciclo de gestão (de políticas públicas); 

e 

 

(iii) a distinção entre “política de Estado e política de governo”, dependendo da 

institucionalização de um arranjo que nasce de governo e aspira ser de Estado (cf. leis, 

normas de atribuição de competência, etc.) e da legitimação política, que funciona como 

impeditivo à reversão de determinada orientação de governo, mesmo com troca de grupo 

político125 (Bucci, 2006, pp. 18-20; 2013, p. 183).  

 

Nesse sentido as instâncias de participação social como “conselhos” e “conferências” 

de políticas públicas, podem ser consideradas políticas de Estado. Além de conselhos terem 

origem desde a década de 1940, conselhos e conferências trazem características 

institucionais-legais ainda atuais desde a expansão de IPs para diversas políticas setoriais 

nos últimos 25 anos. Tais IPs também contam com legitimação política, sendo fomentados 

tanto no ambiente internacional, quanto em gestões anteriores aos programas de governo que 

buscaram sua expansão e fortalecimento, sem que uma potencial invalidade do Decreto 

8.243/2014, que institui a PNPS, buscando principalmente articular os diferentes 

mecanismos de participação, apresente riscos para a sua institucionalidade. Assim, como 

resultado da análise da participação social como política pública sob a ótica jurídica dos 

arranjos institucionais, que caracterizam conselhos e conferências, é possível avaliar o 

impacto para os padrões de regras jurídicas e também para o modelo de aparelho do Estado 

que as regras organizam. 

 

Com efeito, a agenda de pesquisa dos arranjos jurídicos em políticas públicas, por 

um lado, demanda estudos aplicados e análises empíricas e, por outro, requer o 

desenvolvimento de abordagens teóricas e técnicas mais robustas para compreender e 

explicar a realidade empírica. Não por outra razão Diogo R. Coutinho (2013a), em 

                                                 
125 Nas palavras da autora, “Política pública tem um componente de ação estratégica, isto é, incorpora 

elementos sobre a ação necessária e possível naquele momento determinado, naquele conjunto institucional e 

projeta-os para o futuro mais próximo. No entanto, há políticas cujo horizonte temporal é medido em décadas 

– são as chamadas “políticas de Estado” –, e há outras que se realizam como partes de um programa maior, são 

as ditas “políticas de governo”.” (Bucci, 2006, p. 19). 
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empreitada algo complementar à de Bucci, procura desenhar um ferramental analítico para 

identificação dos papéis ou das tarefas que o direito cumpre nas políticas públicas.126   

 

Seguindo a proposta de Coutinho (2013a, pp. 193-198), revisamos a abordagem 

metodológica para a relação direito e políticas públicas como instrumental de análise da 

participação social, desdobrando as quatro dimensões (substantiva, estruturante, 

instrumental e participativa), segundo as quais o direito pode ser visto como: objetivo, 

arranjo institucional, ferramenta ou vocalizador de demandas de políticas públicas.  

 

(i) Dimensão substantiva – estuda o direito como objetivos de políticas públicas 

(objetivos das normas) e, assim, demanda o reconhecimento de que o "arcabouço jurídico 

tenha a característica de formalizar metas e indicar os ‘pontos de chegada’ das políticas 

públicas". O estudo específico dos objetivos das políticas públicas, por meio de análise do 

mapa normativo, permite descrever como a legislação apresenta mais ou menos flexibilidade 

e expertise política para negociar objetivos de políticas específicas (em mais de um campo 

da política) ampliando ou restringindo mandatos de legislações. Assim, o direito positivo 

cristaliza opções políticas e as formaliza como normas cogentes, definindo “o que dever ser” 

127, situando-as como válidas ou inválidas e sujeitas às avaliações de constitucionalidade e 

de legalidade.  

 

O artigo 225 da CF/1988 que diz que “o meio ambiente deve ser preservado”128 é um 

exemplo de provisão constitucional para o direito como um “objetivo de política amplo” e 

                                                 
126Por trás da iniciativa de identificar papéis do direito nas políticas públicas está o pressuposto de que seja 

“possível, em tese, aperfeiçoá-las desde uma perspectiva jurídica” (Coutinho, 2013a, p.182). Isto é, este 

ferramental de análise fornece ao jurista parâmetro de avaliação e comparação das funcionalidades dos arranjos 

jurídicos em políticas públicas. Exemplo de seu uso aplicado pode ser visto no estudo de Coutinho (2012), em 

que o autor identifica mudança do padrão jurídico-institucional na formulação das políticas sociais brasileiras 

ao longo do século XX. Tradicionalmente tais políticas caracterizaram-se por arranjos altamente 

centralizadores da ação governamental, execução fragmentada e baseada em relações clientelistas, além de 

baixo grau de controle social. Contudo, sobretudo após a Constituição de 1988, um padrão distinto de 

institucionalidade tem sido mobilizado, e políticas sociais passam a se caracterizar por arranjos mais 

descentralizados, bem como por maior controle social. E, se por um lado, as transformações jurídico-

institucionais contribuíram à ampliação de direitos no período, por outro, potencializaram os “desafios e riscos 

de gargalos jurídicos”, evidenciando a relevância de se investigar os papeis que o direito cumpre em tais 

políticas. 
127 Segundo Coutinho, “O direito, nesse sentido, pode ser entendido como uma diretriz normativa (prescritiva) 

que delimita, ainda que de forma geral e sem determinação prévia dos meios, o que deve ser perseguido em 

termos de ação governamental.” (2013a, p. 194). 
128 CF/1988, Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao Poder Público: (...)” (grifos nossos). 



78 

 

 

uma e opção “política de Estado” traduzida em um princípio ou direito fundamental; já no 

plano infraconstitucional, o “Código Florestal” (Lei 12.651/2012), ao estabelecer normas 

sobre proteção da vegetação, é exemplo da dimensão substantiva que o direito alcança na 

política ambiental ao especificar o escopo de proteção do meio ambiente nas áreas que 

devem ser preservadas – “qual meio ambiente deve ser preservado”. Decretos presidenciais, 

portarias ministeriais e outros regulamentos, cristalizam opções políticas ainda mais 

específicas para o alcance de objetivos da preservação do meio ambiente. Nessa linha, é 

possível mencionar o Decreto nº 5092 de 21 de maio de 2004, que identifica as áreas 

prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da 

biodiversidade.  

 

(ii) dimensão estruturante – entende o direito como parte do arranjo institucional de 

políticas públicas, criando estruturas e orientando a forma de interação entre elas, orientando 

processos de descentralização e desconcentração, trazendo um mapa de responsabilidades, 

de divisão de competências, de coordenação de relações interinstitucionais e intersetoriais, 

que afaste "sobreposições, lacunas ou rivalidades e disputas em políticas públicas", não 

limitados às “regras do jogo”. 129   

 

Aqui, explora-se mecanismos institucionais concebidos e consolidados por lei para a 

formulação, a negociação e a implementação de políticas públicas, permitindo ampla ou 

restrita coordenação de atores e processos que podem superar lacunas legais ou 

competências concorrentes. Nesse ponto, mecanismos de direito administrativo são opções 

políticas, que indicam preponderantemente “como” os objetivos das políticas públicas 

podem ser alcançados, por meio de regras flexíveis, que formalizam molduras jurídicas para 

procedimentos apropriados para sua implementação.  

 

Nesse sentido, a Lei 6.938/1981 que trata da “Política Nacional do Meio Ambiente” 

e cria o “Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA” , bem como a Lei 9.795/1999 

que institui a “Política Nacional de Educação Ambiental” (PNEA), trazem exemplos stricto 

sensu dessa dimensão estruturante, enquanto estruturas normativas como decretos 

                                                 
129 Ainda nos termos de Coutinho: “Atributos do desenho institucional de políticas públicas – como seu grau 

de descentralização, autonomia e coordenação intersetorial e os tipos de relações públicas e público-privadas 

que suscitam, bem como sua integração com outros programas – de alguma forma dependem, em síntese, da 

consistência do arcabouço jurídico que as “vertebra”.” (2013a, p. 196). 
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regulamentam de forma mais específica essa dimensão por meio da criação e da organização 

de competência de órgãos gestores, a exemplo do Decreto 4.281/2002 que cria o Órgão 

Gestor da PNEA, composto tanto pelo MMA quanto pelo Ministério da Educação (MEC); 

ou do Decreto 7.404/2010 que institui o Comitê Interministerial da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Essa dimensão aproxima a abordagem de Bucci (2008, p. 250) da proposta 

de Coutinho (2013a, p. 196), bem como da análise mais recente das funções típicas de leis 

que disciplinam as políticas públicas no Brasil, explorada por Salinas (2013, p. 35).130  

 

(iii) Dimensão instrumental – trata de instrumentalizar o direito para definir 

prioridades e estratégias em contextos de ações específicas, relacionando os objetivos 

programáticos e meios de políticas públicas a resultados concretos, com possibilidade de 

planejamento, avaliação, fiscalização e revisibilidade das políticas, bem como 

estabelecimento de parâmetros para operacionalizar comportamentos mensuráveis, como no 

caso de sanções ou definições regionais, temporais e orçamentárias.  

 

Essa dimensão é caracterizada, sobretudo, por regras internas que permitem a 

calibragem e a autocorreção de uma mesma política. Assim, objetivos, políticas 

programáticas e sanções, previstos em normas cogentes, podem ser traduzidos em termos 

mais cotidianos e específicos para uma mesma política setorial, indicando, por exemplo, 

metas (estipuladas normalmente em Portarias ministeriais com base em avaliações 

preponderantemente técnicas), como no caso das metas de redução de danos ambientais ou 

de combate ao desmatamento131 e “planos de ações” (normalmente editados em documentos 

a partir de instâncias colegiadas)132, com escopos espaciais e temporais definidos, bem como 

relação com o planejamento orçamentário.  

                                                 
130  Segundo a autora, uma legislação típica de estrutura de uma política pública, se divide em seis partes: (i) 

princípios e diretrizes; (ii) objetivos; (iii) composição dos órgãos/autoridades com descrição de 

competências/responsabilidades; (iv) rol de definições e atores afetados, (v) instrumentos de controle da ação 

administrativa; e (vi) penalidades.  
131 A lista anual de municípios de desflorestamento no Bioma Amazônia, é uma obrigação de responsabilidade 

do MMA, estabelecida nas ações de prevenção, monitoramento e controle (Art. 2o Decreto 6.321/2007) da 

política de preservação ambiental. Publicadas em Portarias do MMA (portarias de inclusão de municípios e de 

edição de critérios para que deixem a lista de prioritários sob controle), tais listas servem como regras tanto 

como medida para definir prioridade de esforços no combate ao desmatamento ilegal, quanto para medidas de 

sanções, garantido resultados mensuráveis.  
132 Os “planos de ações” nem sempre são editados por meio de “instrumentos normativos” como ocorre com o 

Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), de competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

CNRH (Resolução CNRH nº 58/2006), com provisão na mesma normativa (Art.3º) para sua revisão a cada 

quatro anos, de modo a orientar a elaboração dos PPAs e respectivos orçamentos, muito menos necessariamente 

são “homologados” por órgãos estatais. Ao mesmo tempo, figuram como padrão de “instrumento de gestão 

multidisciplinar, dinâmico, flexível, participativo e permanente que envolve uma rede de instituições (...)”, 
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(iv) Dimensão participativa – propõe que o direito seja um “vocalizador de 

demandas”, quando regras jurídicas estão relacionadas à participação de interessados na 

formulação, implementação ou avaliação de políticas públicas,133 além dos órgãos estatais 

inicialmente previstos como competentes para essas funções.  

 

Sobre essa dimensão, o presente trabalho propõe um redimensionamento do papel do 

direito como novidade em relação à proposta de Coutinho. Para a “vocalização de 

demandas”, o direito pode exercer ao mesmo tempo outros papéis além de ser uma 

ferramenta de mobilização de participação social para diferentes etapas do ciclo de vida das 

políticas públicas. Assim, a própria dimensão participativa pode ser considerada uma política 

pública e, então, as regras jurídicas também podem alcançar todas as dimensões acima 

mencionadas, dependendo de como estabelecerem a participação também como: um 

princípio ou objetivo de políticas setoriais (na relação com a dimensão substantiva); regras 

procedimentais (relacionadas à dimensão estruturante) que disciplinem tipos de participação 

para consulta pública, colaboração ou decisão conjunta e a publicidade dos atos 

administrativos; e demais instrumentos normativos que podem levar políticas públicas a 

apresentarem diferentes condições de legitimidade democrática, eficiência e efetividade 

(dimensão instrumental).  

 

Nesse sentido, o artigo 198, III, da CF/1988, que determina a “participação da 

comunidade” como diretriz (“o que deve ser”) para a política de saúde é exemplo de uma 

provisão constitucional com participação em políticas públicas; seguida de detalhamento 

legal infraconstitucional, como aparece na Lei 8.142/1990, que estabelece “como deve ser” 

especificamente a “participação da comunidade” na gestão do Sistema Único de Saúde 

(“SUS”). Nesse último caso, há menção expressa à “Conferência de Saúde” e ao “Conselho 

                                                 
sempre relacionados a colegiados responsáveis para por sua elaboração participativa e sua revisão, bem como 

pelo estabelecimento da relação como os instrumentos orçamentários para implementação. Um exemplo com 

disciplina legal bem específica para “Planos de Ações”, mesmo sem veiculação por meio de “Resolução” ou 

outro instrumento “normativo” são os Planos de Resíduos Sólidos (nacionais, estaduais, intermunicipais), 

conforme disposições do Decreto 7404/2010, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

institui o Comitê Interministerial da PNRS, trazendo moldura conceitual (Art. 45) e procedimentos bem 

definidos para sua elaboração, vigência, revisão e condições de implementação (Art. 46 e ss). Outro exemplo 

para a Política Ambiental é o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento, na Amazônia Legal 

(PPCDAm) estabelecido a partir do Grupo Permanente de Trabalho Interministerial – GPTI (Decreto s/n de 3 

de julho de 2003), tendo sido coordenado pela Casa Civil da Presidência da República até 2013, quando o 

MMA assumiu sua coordenação (Art.11 do Decreto 7.957/2013). 
133 Cf. Coutinho (2013a, p.197). 
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de Saúde” (Art. 1 da Lei 8.142/1990) como arranjos colegiados, “sem prejuízo das funções 

do Poder Legislativo”, bem como regras de composição e paridade.134 De forma ainda mais 

detalhada, no exemplo “do Conselho Nacional de Saúde”, seu arranjo institucional é 

regulamentado pelo Decreto 5.839/2006, incluindo nas regras para organização e 

funcionamento do conselho “quem, quando e como” pode participar (número de 

participantes e como deve funcionar a proporção de paridade dos membros, a previsão de 

procedimento eleitoral específico para membros titulares representantes do conselho, cf. 

Decreto 5.839/2006, Art.3o), bem como com quais instrumentos atua de forma direta na 

política do SUS como parte de sua competência para elaborar cronograma de transferência 

de recursos aos demais entes federados135 (Decreto 5.839/2006, Art. 2o, III) ou definir ações 

prioritárias que integram os Planos Nacionais de Saúde e respectivas leis de planejamento 

governamental e orçamentário, que representam decisões consubstanciadas em 

resoluções,136 homologadas pelo Ministro de Estado da Saúde. O quadro a seguir apresenta 

uma síntese desta formulação. 

                                                 
134 Lei 8.142/1990, Art. 1º, “§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua 

na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 

legalmente constituído em cada esfera do governo. (...) § 4° A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.” (grifos nossos). 
135 Conforme valores mínimos e critérios de rateios, bem como as normas de fiscalização, avaliação e controle 

das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo, dispostos na Lei Complementar nº 141/2012. 
136 São exemplos dessa dimensão instrumental, as Resoluções (i) 437 de 17.03.2011, publicada no DOU de 

29.03.2011, que define que as ações intersetoriais de saneamento sejam prioritárias no controle da dengue no 

Brasil e tratadas com prioridade no Plano Nacional de Saúde e PPA 2012/2015; (ii) 467 de 11.04.2013, 

publicada no DOU de 21.01.2014, que estabelece prioridades para as ações e serviços públicos de saúde que 

integrarão o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 da União; e (iii) 448 de 06.10.2011, 

publicada no DOU de 21.110.2011, que trata do “aumento da destinação de recursos financeiros para a Rede 

de Atenção Psicossocial, especialmente, nas esferas Federal, Estadual e do Distrito Federal e da ampliação das 

políticas de formação de profissionais em saúde mental em todas as regiões e localidades do país, com foco 

nas mais vulneráveis e de difícil acesso.” 
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QUADRO 6: 

Dimensões Substantiva  Estruturante  Instrumental  Participativa  

Direito  

Direito como 

objetivo 

Direito como arranjo 

institucional 
Direito como ferramenta 

Direito como vocalizador de 

demandas 

O que deve ser 

(normas cogentes) 

Como deve ser 

(mapa de 

competências, 

coordenadas 

intersetoriais) 

Com quais ações e parâmetros 

de medida (orçamento, 

incentivos, medida de sanções, 

prazos) 

Quem, quando e como 

pode/deve participar além 

dos atores estatais 

Direito, 

Política e 

Administr

ação 

Pública 

(AP) 

Constituição 

(princípios, direitos 

fundamentais, 

normas 

programáticas, 

relações inter-

Poderes), Leis 

(objetivos temáticos 

e intersetoriais) e 

Decretos (objetivos 

parciais/regionais) 

Legislação temática 

(desenho de 

políticas, sistemas e 

carreiras setoriais) e 

decretos (de criação, 

atribuições de 

cargos, instâncias 

gestoras, 

fiscalizadoras; e 

respectivas 

definições de 

competências, que 

podem ser detalhadas 

em Portarias e outras 

normativas) 

Leis de planejamento 

governamental, leis 

orçamentárias (anuais e de 

crédito adicional), Portarias 

(inter)ministeriais (metas 

específicas), Instruções 

Normativas, Resoluções, entre 

outros instrumentos 

normativos 

Princípios e diretrizes 

constitucionais, Leis, 

Decretos, Portarias e outros 

instrumentos normativos 

que estabelecem e 

regulamentam Instituições 

Participativas, Mecanismos 

de Acordo, Cooperação e 

Mediação de Conflitos 

(mecanismos de acesso à 

informação, Conselhos, 

Comitês, Conferências, 

Audiências Públicas)  

Direito, 

Administr

ação 

Pública 

(AP)/Gestã

o Pública 

(GP), 

Economia 

e Políticas 

Públicas 

Definição de 

objetivos e 

prioridades de 

políticas públicas, 

diretrizes 

multisetoriais (pautas 

e suas relações com 

autoridades 

governamentais) 

Definição e 

coordenação de 

intersetorialidades, 

interinstitucionalidad

es, competências, 

responsabilidades 

(atribuições, 

incentivos e sanções) 

Organização de meios 

administrativos, políticos, 

econômicos e jurídicos 

adequados à função de 

eficácia, eficiência, 

efetividade, sustentabilidade e 

legitimidade de ações 

necessárias ao cumprimento 

dos objetivos definidos, 

conforme princípios 

constitucionais e diretrizes 

temáticas estabelecidas 

(incluindo instrumentos de 

cooperação intra e interestatais 

e parcerias com organizações 

da sociedade civil e com o 

setor privado)  

Coordenação da relação 

Estado-Cidadão/Soc Civil 

Organizada; organização da 

circulação de poder, análise 

de conflito, riscos e 

vulnerabilidades, 

identificação de 

possibilidades de acordos e 

parcerias, organização de 

critérios de participação 

(elegibildade, paridade, 

rotatividade) 

Políticas 

Públicas  

Definição de 

Agenda/ Formulação 

Formulação/Execuçã

o/ Avaliação 
Execução/Avaliação 

Definição de Agenda/ 

Formulação, Execução e 

Avaliação 

Enquadramento de 

um problema ou uma 

causa social em 

função de prioridades 

sociais, políticas, 

econômicas, 

temporais (análise de 

riscos) 

Moldura e funções 

de sistemas setoriais 

uni e 

multidimensionais; 

definição de 

instrumentos e fluxos 

(sentido, amplitude, 

intensidade) 

Programa de Metas, Planos de 

Ação, Base de dados e de 

Indicadores, Pesquisas e 

Relatórios (Regionais, 

Setoriais), Mapeamento de 

redes (de serviços, de atores) 

envolvidos/atingidos 

 

Acesso á informação, 

transparência, consulta, 

deliberação, monitoramento 

e controle 

      

(Elaboração própria) 
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3.3  Direito à participação, regras de participação e direitos da participação 

 

 

A consideração de que não se pode tomar “política pública” como categoria jurídica 

não significa que a política pública de participação social não possa ser descrita do ponto de 

vista jurídico. A seguir busca-se uma proposta de moldura jurídica que seja capaz de 

descrever arranjos institucionais participativos que traduzam padrões normativos para 

participação social em diferentes políticas setoriais.  

 

Ao trabalhar a dimensão participativa das funções do direito para as políticas 

públicas como transversal às dimensões substantivas, estruturante e instrumental, propõe-se 

que o direito possa descrever a participação social de uma política pública temática/setorial 

específica em termos de: direito à participação (objetivos das regras), regras de participação 

(funcionamento da participação) e direitos da participação (regras como resultados 

normativos de participação). O intuito desse subitem é apresentar a literatura sobre o tema 

em ciência política e articular essa abordagem teórica com a teoria jurídica proposta por este 

trabalho. Os instrumentos normativos, que instauraram no país uma participação social mais 

abrangente em políticas públicas, são trazidos de forma exemplificativa e não exaustiva à 

teoria proposta. 

 

3.3.1  Direito à participação  

 

A participação pode ser concebida como objetivo das regras, isto é, considerando a 

participação social como um objetivo de políticas públicas ou principal objetivo de uma 

política pública temática. Nessa perspectiva, a participação não se refere apenas ao modo 

“como” uma política pública setorial deve ou pode ser conduzida, mas é antes o próprio 

ponto de chegada ou, em outras palavras, a participação, em sua dimensão substantiva, é 

aquilo que “deve ser”. 

 

A escolha do tipo de IP (e seu desenho institucional característico) também é crucial 

para a avaliação das regras de funcionamento e de seus resultados, influenciando tanto as 

capacidades políticas, administrativas e normativas. Dessa forma, a avaliação que se coloca 

é como está regulamentado o objetivo da participação.  
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Aqui, é útil recorrer à análise de Archon Fung (2003 e 2006) sobre modelos de 

participação social em políticas públicas mobilizadas pela Administração Pública. A 

avaliação apresentada por esse autor considera os termos de o que está em jogo, quem 

participa e como a participação orienta a ação do Estado. Isso demonstra a relevância do 

desenho institucional para a construção de IPs a que chama de “mini público”, seguindo a 

terminologia de Robert Dahl (1989).137  

 

A importância das análises de Fung (2003; 2006) para o nosso trabalho compreende, 

pelo menos, três perspectivas. Primeiro, esse autor enumera as enormes dimensões de 

variantes de IPs que, para o presente trabalho, podem ser alcançadas pelo papel do direito na 

política de participação social: objeto, seleção de participantes, modo de deliberação, 

frequência e monitoramento, entre outras.  

 

Segundo, Fung (2003; 2006) testou diversas hipóteses em relação às consequências 

funcionais das escolhas de diferentes desenhos institucionais para a institucionalização da 

política de participação, trazendo experiências reais que podem ser viáveis nas condições 

contemporâneas atuais para ampliar a participação e aprofundar as condições democráticas 

de ação do Estado.  

 

Terceiro, a diversidade das experiências impede que sejam elaboradas críticas ou 

defesas generalizantes sobre a política de participação social, e nesse sentido, a disputa 

relevante passa a ser qual tipo de IP, ou conjunto de IPs, está à disposição da Administração 

Pública para a condução das diversas políticas públicas setoriais de acordo com as 

consequências pretendidas. Isso afasta a investigação já abundante sobre se a política de 

participação social é compatível com a aclamada eficiência burocrática ou se é 

complementar às formas tradicionais de representação democrática.  

 

De acordo com as escolhas para a organização de um “mini-público” serão 

construídas as especificidades em diversos tipos de IPs. Como apresentaremos mais adiante, 

                                                 
137 Os “mini públicos”, como IPs ofertadas pelo Estado, estariam imune às inúmeras deficiências que afetam a 

deliberação de massas, uma vez que podem ser arranjados de modo a formar grupos nem tão grandes ao ponto 

de descaracterizar as possibilidades de deliberação, mas suficientemente representativos para manterem 

qualidades democráticas. Para "mini públicos" como na descrição original de "minipopulus". v. Dahl (1989).   
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essas características podem ser verificadas por um conjunto de regras que organizam os 

arranjos institucionais de participação social. Antes disso, sem buscar uma adesão direta à 

terminologia de Fung (2003, pp. 340-342), listamos os quatro tipos-ideias de conjuntos de 

características de “mini-públicos” de acordo com diferentes objetivos e valores democráticos 

que a participação pode proporcionar: 

 

 Fórum educativo – o objetivo é criar as condições ideais para os cidadãos 

formarem, articularem e se posicionarem a respeito de questões públicas 

específicas, atacando problemas de déficits de representação, de racionalidade e 

assimetria de informação que afetam a opinião pública. Como fórum 

institucionalizado, se diferencia das condições das esferas públicas espontâneas 

em três sub-objetivos: inclusão de vozes diversas, criando regras de seleção para 

reduzir desigualdades na diversidade do público mobilizado; organização 

racional do debate, estabelecendo regras de deliberação; organização de 

informações e capacitação técnica para orientar a reflexão.  

  

 Consulta participativa – tem o objetivo de influenciar diretamente políticas 

públicas e preferências, estabelecendo canais institucionais com tomadores de 

decisão para transmitir as preferências que foram articuladas e combinadas em 

uma escolha social. Podem ser canais presenciais ou online; permanentes, 

periódicos ou pontuais. Fóruns educativos e painéis consultivos informam sobre 

os interesses, os valores e as preferências dos cidadãos, oferecendo oportunidades 

para melhora contínua da ação do Estado ao longo do tempo, sobretudo, quando 

são incluídos em desenhos institucionais com recorrência e monitoramento 

(FUNG, 2003, p. 349).  

 

 Colaboração para resolução de problemas – com o objetivo de resolver problemas 

coletivos que não se encerram em consultas tanto pela periodicidade quanto pela 

forma de interação, propõe-se uma relação contínua. A participação social para a 

resolução de problemas apresenta dois sub-objetivos: adequação das decisões 

técnicas às diferentes realidades (ex. regionais), aproximando especialistas de 

participantes que estão mais próximos de soluções inovadoras para tratar de 

consequências dos problemas públicos em casos específicos (ex. representantes 
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de comunidades locais); controle social de decisões para responsabilização e 

prestação de contas da administração pública na prestação de serviços. 

 

 Governança participativa democrática – é um objetivo mais ambicioso do que os 

anteriores ao buscar que a voz direta dos cidadãos seja incorporada na definição 

das agendas políticas. Como objetivo específico, a participação direta e 

deliberativa em pautas específicas busca aumentar as vozes dos menos 

favorecidos e oferecer remédios procedimentais que promovam a equidade na 

elaboração de políticas, incluindo a elaboração de atos normativos. Para Fung 

(2003, p. 342), um exemplo emblemático desse modelo de participação é o 

“Orçamento Participativo” de municípios brasileiros como o de Porto Alegre.  

 

Complementar à tipologia de Fung, na linha de níveis de participação que uma 

política de participação pode aprofundar para alcançar as condições ideais de participação 

direta nas políticas públicas, já havia sido desenvolvido o Manual da OCDE sobre 

“Informação, Consulta e Participação na formulação de políticas públicas” (2002). Como 

elemento central para avaliar os objetivos da política pública de participação social em países 

membros, a organização trabalhou com uma classificação que qualifica o tipo de relação 

entre Governo e cidadãos. Com foco nas etapas de formulação e decisão de políticas 

públicas, a OCDE (2002, p. 51) também aponta elementos institucionais (e legais) que 

devem ser considerados na política de participação. Conforme os critérios da OCDE (2002, 

pp. 21 e ss), os diferentes objetivos apresentam-se em três escalas crescentes de influência 

dos cidadãos nas políticas públicas: 

  

 Acesso à Informação – estabelece uma relação unidirecional entre Governo e 

cidadão. O Governo proporciona acesso à informação tanto para conscientização 

cidadã, quanto como pré-condição para outras formas de participação. A relação 

pode se dar ativamente por meio de registros públicos, diários oficiais e Internet; 

ou passivamente, quando provocada por solicitação de informações não 

disponíveis a priori. O pacote legislativo que promove o adequado acesso à 

informação envolve legislações que visam à garantia do acesso às informações 

buscadas com respeito às garantias de privacidade e critérios específicos para o 

sigilo quando for exceção, bem como normas específicas sobre proteção de dados 

pessoais (OCDE 2002, p. 32). 
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 Consulta – envolve uma relação bidirecional limitada entre o Governo e os 

cidadãos, a partir de canais provocados pelo Governo, em função de formulação 

de perguntas específicas para as quais o Governo recebe respostas; ou de 

apresentação de projetos de legislação para os quais recebe comentários. Os 

governos nacionais podem estabelecer órgãos permanentes ou ad hoc para 

consultas, sendo os conselhos consultivos e as audiências públicas mais comuns 

para consultas em áreas e tópicos específicos. 

 

 Participação ativa – estabelece uma relação bidirecional avançada entre Governo 

e cidadãos, quando os cidadãos são envolvidos ativamente na tomada de decisão, 

ainda que a responsabilidade pela formulação e decisão de políticas públicas 

recaia sobre o Governo. Grupos de trabalho abertos e processos de diálogos em 

várias formas institucionais são as formas mais frequentes. O destaque do papel 

da gestão pública nesse modelo considera o Governo “não como um micro 

gerente, mas como um viabilizador e provedor de estruturas” (OCDE, 2002, p. 

41).138
 

 

  Considerado os tipos de objetivos que podem alcançar a política de participação 

social, sua institucionalização como uma política pública per se pode ser descrita do ponto 

de vista jurídico, de um lado, por meio do instrumento normativo que a institui – lei, decreto, 

portaria ou outro ato normativo –, que indica características de sua natureza vinculante, de 

permanência ou suscetibilidade a mudanças, de especificidades da regulamentação como 

fator de aptidão para sua implementação, ou ainda de abrangência para diversos poderes ou 

entes federados que alcança. Por outro lado, a descrição dos instrumentos normativos 

também permite identificar, de acordo com modelos institucionais no aparelho do Estado, 

                                                 
138 Entre os países da OCDE, de acordo com os exemplos do manual (OCDE, 2002, pp. 71-74), são três grupos 

de modelos citados nesse aspecto: (i) participação com pequenos grupos de leigos (entre 10 e 30 pessoas), 

sorteados aleatoriamente para debater uma política específica, como as chamadas “conferências de consenso” 

(fechadas ao grupo, mas que divulgam os resultados das discussões de consenso) e os “júris de cidadãos" (com 

o momento da discussão aberto ao público) são exemplos mais comuns para participação de mais ativa do que 

consultas em áreas e tópicos específicos; (ii) participação com especialistas, com escolhas de representantes 

governamentais e não governamentais reunidos em comissões de avaliações ou grupo de trabalho; (iii) 

participação com envolvimento de grupos numerosos de cidadãos e representantes governamentais e não 

governamentais organizados que se reúnem em “fóruns de cidadãos” ou “processos de diálogos” com a 

promoção de debates mais próximos do formato de workshops ou seminários para a formulação de propostas 

para políticas públicas. No Brasil, enquanto os conselhos se aproximam mais das características do segundo 

grupo, as Conferências Nacionais de políticas públicas do Brasil trazem características mais próximas do 

modelo do último grupo.  
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em quais estágios do ciclo de vida das políticas públicas a participação opera (da formulação 

à avaliação). A descrição de acordo com o nível de participação institucionalizada (direito 

ao acesso à informação, transparência, consulta, deliberação e controle social) seguirá como 

chave para identificação dos instrumentos normativos e das etapas do ciclo de gestão das 

políticas públicas.  

 

Direito de “acesso à informação” e direito à transparência 

 

Nessa perspectiva, por exemplo, o direito de “acesso à informação” como pré-

condição para outros níveis de participação em políticas públicas (consulta e deliberação)139 

é objetivo do direito fundamental estabelecido nos artigos 5º, XXXIII140, 37, §3, II141, e 216 

§2142, da CF/1988,143 disciplinados pela Lei de Acesso à Informação (LAI)  (Lei nº 

12.527/2011), de iniciativa do Poder Executivo, mas que alcança os órgãos públicos da 

administração direta dos três poderes, da administração indireta da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, bem como com dispositivos que atingem entidades privadas sem fins 

lucrativos que recebam recursos públicos (Artigos 1o e 2o da LAI).  

 

No Poder Executivo Federal, com a regulamentação da LAI por meio do Decreto no 

7.724, de 16 de maio de 2012, o “direito de acesso à informação” trouxe também o 

desdobramento do “direito à transparência”. Assim, a regulamentação da “transparência 

ativa” e da “transparência passiva” (Art. 7o e 8o, da LAI) corresponde aos deveres dos órgãos 

públicos produzirem informações (Art. 7o do Decreto 7.724/2012), independentemente da 

                                                 
139 Sobre essa distinção, ver Viegas (2003-2004, p. 672). 
140 Art. 5º, XXXIII: “Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

141  Art. 37, § 3º: “A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e 

indireta, regulando especialmente: (...) II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 

sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998)”. 

142 Art. 216. “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: (...) § 2º - Cabem à administração pública, na forma 

da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.” 
143 Os principais objetivos desse direito referem-se à fiscalização das atividades da administração e à 

participação cidadã no espaço público. Pela interpretação do dispositivo constitucional, como aponta Paulo 

Affonso Leme Machado (2006) “a informação se torna pública não porque está em poder do Poder Público, 

mas porque sua natureza é de interesse público ou social”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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obrigação dos órgãos e entidades da administração atenderem às solicitações dos cidadãos 

com objetividade e agilidade.144  

 

 No Brasil, são promissores os avanços do direito de acesso à informação a partir da 

LAI, principalmente, com a respectiva regulamentação na Administração Pública Federal.145 

Conforme balanço da CGU (2013) sobre o primeiro ano de implementação da LAI no Poder 

Executivo Federal (período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2012), foram recebidas mais 

de 55 mil solicitações de acesso à informação. Em 31 de dezembro de 2014, o balanço desde 

a regulamentação representava 230.758 respostas concluídas diante de 232.040 pedidos 

junto ao Poder Executivo Federal.  

  

Ainda está em curso, contudo, o debate público online sobre o texto do projeto de lei 

de proteção de dados pessoais, conforme consulta interativa aberta a todos os cidadãos no 

site do Ministério da Justiça.146 Na medida em que no primeiro ano de balanço da LAI (CGU, 

2013) 44% das negativas de pedidos de acesso à informação são motivadas em razão de 

“proteção de dados pessoais”, uma legislação que proteja o direito à privacidade dos 

cidadãos quando o governo ou empresas dispõem de seus dados se torna fundamental para 

a efetiva regulamentação do direito de acesso à informação.  

 

                                                 
144 Decreto 7,724/2012, Art. 9º “Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, 

com o objetivo de: I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação; II - informar sobre a 

tramitação de documentos nas unidades; e III - receber e registrar pedidos de acesso à informação.” 
145. Segundo a CGU, nesse primeiro balanço, 95% dos pedidos foram de pessoas físicas, sendo 70% do total 

de pedidos realizados por cidadãos com pelo menos o ensino superior completo. Disponível em: 

<http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/balanco1ano.pdf>.  Acesso em: nov. 

de 2014. Enquanto em 1990, somente 13 países contavam com leis que protegiam e institucionalizavam o 

direito de acesso às informações de Estado, hoje, o direito de acesso às informações públicas encontra-se 

estabelecido por lei em mais de 90, tendo sido o Brasil o 89º país a regulamentar esse direito. Cf. Michener 

(2011). 
146Disponível em: <http://participacao.mj.gov.br/dadospessoais/>. Acesso em: nov. de 2014.  Embora esse tipo 

os “debate online” não seja regulamentado, sendo uma forma discricionária e espontânea de promover o debate 

sobre a elaboração normativa, inova quanto aos modelos tradicionais de consultas públicas a partir da 

promoção da participação com interação entre usuários em plataformas web 2.0. Além de estabelecer a relação 

entre os cidadãos e os governantes, por meio dessas plataformas, o participante tem acesso a todos os 

comentários apresentados por outros participantes à proposta legislativa, podendo propor nova redação a cada 

artigo do texto normativo, contestar argumentos de outros debatedores e agregar informações como artigos, 

textos e notícias. A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça lançou o primeiro debate 

público dessa natureza em 2009, com a discussão sobre o Marco Civil da Internet. Esse primeiro debate, 

realizado entre novembro de 2009 e junho de 2010, recebeu mais de 2.000 contribuições passou a ser utilizado 

para os debates mais recentes sobre as reformas do Código de Processo Civil e Código Comercial, e 

principalmente para a consulta pública que abrange o decreto que visa a regulamentar a ei do marco civil da 

internet (Lei 12.965/2014), sancionada em abril de 2014. 



90 

 

 

Outra forma de aprofundar a concretização do direito à informação, principalmente 

no fortalecimento do direito à transparência, como condição para o aprofundamento da 

participação social em outros níveis de interação entre Estado e cidadãos, diz respeito à 

regulamentação da política de “dados abertos”.  O Decreto s/n de 15 de setembro de 2011, 

que institui o “Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto” e cria o Comitê 

Interministerial Governo Aberto (CIGA)147, precede a própria LAI e antecipa ações de 

incremento da transparência e do acesso à informação pública na Administração Pública 

Federal, com base em três diretrizes que fortalecem o direito à participação nas políticas 

públicas: (i) incremento e aprimoramento da transparência ativa, incluindo dados sobre 

gastos e desempenho das ações governamentais; (ii) estímulo ao uso de novas tecnologias a 

gestão e a prestação de serviços públicos; e (iii) fomento à participação social nos processos 

decisórios (Art.1º Decreto s/n de 15 de setembro de 2011).  

 

Como medida inicial de implementação dessa política, destaca-se a Instrução 

Normativa nº 4 de 13 de abril de 2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MP), que cria a Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos (INDA), regulamentada a partir de conceitos referentes a 

“informação”, “dado público, “formato aberto”, “licença aberta”, “dados abertos” e 

“metadado”.  Como exemplo de ações já empreendidas pelo Plano de Ação, nota-se a 

abertura dos dados da execução do orçamento da União, de compras governamentais, de 

convênios e de obras do programa de aceleração do crescimento (PAC).  

 

 

Consulta e deliberação x ciclo de vida de políticas públicas (definição de agenda, 

formulação, execução, monitoramento e avaliação) 

 

Mecanismos de consultas públicas, deliberação ou “gestão democrática” não são 

direitos específicos para todas as políticas públicas como ocorre, desde a LAI, com o “direito 

de acesso à informação”, mas podem ser considerados diretrizes constitucionais e garantias 

                                                 
147 Vale notar que o Plano de Ação brasileiro integra a rede multilateral de parceria entre governos e 

organizações da sociedade civil para dados abertos, intitulada “Open Government Partnership”. Formalmente 

lançada em setembro de 2011, com a assinatura da “Declaração de Governo Aberto”, incluindo o Brasil entre 

os 8 governos fundadores junto á Indonésia, México, Noruega, Filipinas, África do Sul, Reino Unido e Estados 

Unidos. Sobre os dados de adesão à Declaração, que hoje conta com mais de 60 membros, além de informações 

sobre os planos de ação nacionais e relatórios. Disponível em: <http://www.opengovpartnership.org>. Acesso 

em: dez. de 2014.  
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legais abertas para algumas políticas temáticas, confundindo a natureza de IPs com a atuação 

em diferentes etapas dos ciclos de vida e de gestão orçamentária das políticas públicas. A 

título exemplificativo, temos a participação das políticas de saúde, educação e assistência 

social.  

 

Para as políticas de Saúde, conforme já mencionado, a diretriz constitucional inclui a 

“participação da comunidade” como integrante do SUS junto à diretriz de “descentralização” 

e “atendimento integral” (Art. 198, III, da CF/1988). Pela legislação específica do SUS, tal 

participação é definida pela composição do sistema tanto pela “conferência de saúde”, 

quanto pelo “conselho” 148, garantindo, na primeira instância, a participação da comunidade 

nas etapas de “avaliação” da saúde (diagnóstico) e “proposição de diretrizes para a 

formulação” da política de saúde e (Art. 1o, § 1°, da Lei 8.142/1990); e na segunda, com 

caráter “deliberativo”, a participação na “formulação de estratégias” e “controle da 

execução” (Art. 1o, § 2°, da Lei 8.142/1990).149 Ao passo que o direito à participação na 

política de saúde é fortalecido com a institucionalização de Conferências e Conselhos por 

meio da legislação ordinária federal, para Avritzer (2008, p. 53), “[u]m dos seus elementos 

mais importantes é a associação entre a falta da participação e sanção, expressa na suspensão 

da transferência de recursos públicos federais para os municípios que não praticarem a 

participação popular na saúde”.  

 

Na assistência social, a participação ocorre com base, entre outras, na diretriz de 

“participação da população por meio de “organizações representativas, na ‘formulação’ das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis.” (Art. 204, II, da CF/1988). Instituído 

pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), a partir da redação conferida pela Lei nº 

                                                 
148 Segundo Avritzer (2008, p. 44) “os conselhos de políticas surgiram como resultado da Lei Orgânica da 

Saúde (LOS) e da assistência social (LOAS) e, como resultado do capítulo das políticas urbanas do processo 

constituinte e sua regulamentação em 2001 através do Estatuto da Cidade, começaram a proliferar durante a 

última década os assim chamados "Planos Diretores Municipais". Estes últimos se tornaram obrigatórios em 

todas as cidades com mais de 20.000 habitantes”.     
149 De acordo com o mesmo autor (AVRITZER, 2008, p. 44) “A aprovação do capítulo 186 da Constituinte 

sobre a saúde foi uma enorme vitória dos movimentos populares da sociedade civil naquele período. No 

entanto, esta vitória não anulou a necessidade de outras batalhas, entre as quais deve ser mencionada a luta pela 

incorporação dos conselhos na legislação ordinária que se seguiu a Constituinte. A LOS - Lei Orgânica da 

Saúde - foi proposta em 1990, durante o primeiro ano de governo do ex-presidente Collor de Mello, que na 

primeira versão vetou integralmente todos os institutos da participação popular. Apenas em dezembro de 1990 

surgiu a lei 8.142 que instituiu os conselhos na área de saúde. Os conselhos são, assim, o resultado da 

convergência de concepção de dois movimentos importantes, o sanitarista e o popular da saúde. Os conselhos, 

na maneira como eles introduziram a questão da partilha do poder em uma instituição híbrida, são também o 

resultado de diferentes negociações após o processo constituinte.”  
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12.435, de 2011, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), integrante do Sistema 

Único de Assistência Social (Suas) é órgão colegiado paritário que está à frente do processo 

participativo da política de assistência, com caráter permanente e “deliberativo” (Art.16, da 

Loas).  

 

A política de educação traz como “direito de todos e dever do Estado e da família” a 

promoção e o incentivo da educação “com a colaboração da sociedade” (Art. 205, da 

CF/1988), sendo o ensino garantido de acordo com o princípio constitucional da “gestão 

democrática” (Art. 206, VI, da CF/1988).150 Caracterizado na Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) (Lei 9.394/1996) tal princípio se objetiva na “participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola” e “participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (Art. 14, da LDB).  

 

No decorrer do tempo é possível notar que o objetivo de uma política de participação 

pode ser alterado para uma mesma IP. Esse é o caso, por exemplo, da Legislação do 

Município de São Paulo, que ao criar o Conselho Municipal do Meio Ambiente, primeiro, 

como uma IP de natureza consultiva (Lei Municipal 11.426/1993 e Decreto 33.804/1993), 

na década seguinte a transformou em instância deliberativa (alteração pela Lei 14.887/2009).  

  

 Também vale notar que para uma mesma política temática a legislação pode trazer 

um único tipo de IP correspondente, principalmente, às formas mais comuns de 

concretização do direito à consulta (por meio de “audiências públicas” e “consultas”) ou 

mais de uma IP ao mesmo tempo. 151 

                                                 
150 Passados mais de 25 anos da CF/1988, aqui vale nota a tendência de descaracterização da universalização 

de políticas sociais consagradas na carta constitucional como a política de educação, pela atualização do debate 

sobre universalização de direitos vs. focalização de políticas sociais assistencialistas. A partir do contexto de 

crise econômica enfrentada em 2008, foi apresentado ao Estado o desafio de administrar, como numa “fole de 

acordeon”, o espaço entre um piso social e um teto econômico, as pressões entre os movimentos sociais e as 

necessidades de ajustes econômicos (FARIA, 2009). Esse desafio, de acordo com Faria (2009, p. 319), envolve 

a “substituição da ideia de ‘direitos universais’ por estratégias de ‘focalização’, que concentram os gastos 

sociais num público-alvo bem definido e selecionado em situação-limite de sobrevivência, de forma a assegurar 

a maximização da eficiência alocativa de recursos escassos (...) Com isso, a ideia de universalização, pela qual 

o poder público oferece serviços essenciais e benefícios sociais financiados por impostos para toda a população 

indistintamente, cederia vez ao Bolsa Família, Bolsa Gás, Ação Jovem e Renda Cidadã e a outros programas 

de "renda mínima de integração" e de "direitos sociais positivos". Para um enfrentamento dessa discussão, 

sobreudo, no sentido de “interdependências entre os atributos da existência, da validade e da eficácia das 

normas jurídicas” na medida em que ineficácia de normas podem afetar os seus próprios conteúdos semânticos 

e forças normativas v. Schuartz (2009).  
151 Para um rol extensivo de audiências, consultas, conferências e conselhos de políticas públicas definidos em 

legislação ordinária, v. Rezende (2014, p. 57-58).   
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 Alinhada com as formas de participação social – audiências e consulta públicas – 

mais comuns na Administração Indireta (Agências Reguladoras), a Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999 (Lei do Processo Administrativo - LPA), trouxe regulamentação específica 

para essas duas IPs – (arts. 31 e 32). Em seu art. 33, a LPA menciona que os órgãos e 

entidades administrativas, “em matéria relevante”, poderão estabelecer outros meios de 

participação.  

 

 

Direito ao “controle social” x Ciclo de Gestão (monitoramento e avaliação) 

 

 Sobre o direito ao “controle social”, observa-se que além das iniciativas esparsas com 

referência à função de “controle” em diferentes IPs como mencionado na política de 

assistência social, principalmente nas funções “monitoramento, fiscalização e avaliação” das 

políticas de diversos conselhos e conferências de políticas setoriais, a institucionalização 

desse direito faz parte do desenvolvimento institucional do sistema de controle interno do 

Poder Executivo, sobretudo, a partir de 2003, com as ampliações de funções da CGU.152 A 

atuação da Controladoria foi inovadora ao superar o clássico controle da legalidade dos 

gastos públicos em programas contemplados com recursos dos orçamentos da União, quando 

passou a centralizar – pela primeira vez como órgão com status ministerial – o controle 

interno da APF, e coordenar entre outras atividades a de Ouvidoria, voltadas principalmente 

à promoção da qualidade da gestão (LOUREIRO et al., 2012).  

 

Ao mesmo tempo, segundo Loureiro et al. (2012, p. 55), “[i]nstitucionalmente, é a 

primeira vez que uma agência estatal de controle busca uma articulação tão forte com a 

sociedade para legitimar a agenda de promoção da transparência e do combate à corrupção”. 

Essa articulação se deu em pelo menos três frentes complementares: (i) o Portal da 

Transparência153, lançado em 2004, para disponibilizar pela internet acesso livre a 

informações sobre a gestão pública, somando, hoje, quase dois bilhões de informações 

                                                 
152 Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, alterada pela Lei 

nº 11.204, de 2005: Art. 17. “À Controladoria-Geral da União compete assistir direta e imediatamente ao 

Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito 

do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à 

correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 

da gestão no âmbito da administração pública federal.” 
153 Portal da Transparência: <www.portaltransparencia.gov.br>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.683.htm#art17
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registradas em mais de seis mil ações governamentais154; (ii) a criação de uma IP de caráter 

permanente – Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção (CTPCC) –, como 

órgão colegiado consultivo vinculado à CGU, tendo como “finalidade sugerir e debater 

medidas de aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da 

transparência na gestão da administração pública, e estratégias de combate à corrupção e à 

impunidade” (art.1o do Decreto nº 4.923/2003), ao lado da iniciativa do “Programa Olho 

Vivo” para a formação técnica de conselheiros155; e (iii) a organização da 1a Conferência 

Nacional sobre Transparência e Controle Social (Consocial), convocada em 2010, pelo 

Decreto s/n de 8 de dezembro de 2010 e reconvocada pelo Decreto s/n de 8 de julho de 2011, 

realizada em 2012, com a mobilização de mais de 1 milhão de conferencistas nas etapas 

municipais, regionais e estaduais, incluindo como principais eixos de discussão a 

capacitação e engajamento de conselheiros de políticas públicas, além da atuação dos 

conselhos de políticas públicas como instâncias de controle.  

 

O “controle social” como um direito, se concretiza de maneira imediata no controle 

a posteriori ou “repressivo” com o exercício de participação, principalmente como 

fiscalização social, pela via de denúncias, para o seguimento das medidas de correção de 

comportamentos de “desvios”, permitindo o combate à corrupção e à impunidade na 

Administração Pública156. Do ponto de vista “preventivo” ou para o aprimoramento contínuo 

da gestão pública, os mecanismos de promoção da transparência, de sugestões/reclamações 

e de consultas também promovem um canal permanente de monitoramento que poderíamos 

caracterizar com controle ou fiscalização soft pela sociedade.  

 

Nesse último aspecto, o direito à participação como “controle social” contínuo e 

preventivo se concretiza principalmente pela participação em conselhos de políticas públicas 

com caráter fiscalizador. Como exemplo, na política de saúde, por meio dos Conselhos de 

Saúde, foi estabelecido pela legislação ordinária o direito ao “controle da execução” dessa 

política (Art. 1o, § 2° da Lei 8.142/1990), enquanto que a política de assistência social prevê 

                                                 
154Portal da Transparência, Origem dos Dados – Despesas: Disponível em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/sobre/OrigemDespesas.asp>. Acesso em: jan. de 2015. 
155 Cf. CGU (2008). 
156

De acordo com os parâmetros do Direito Administrativo tradicional, o controle na Administração se 

restringe ao artigo 70 da CF/88 que dispõe sobre “a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas”. Nesse sentido, sobre a faculdade de 

“vigilância” e o poder “correicional” Cf. Hely Lopes Meireles.  
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como diretriz constitucional o “controle das ações em todos os níveis” (Art. 204, II, da 

CF/1988). 

 

O direito à participação como “controle social” na gestão das políticas públicas é 

fortalecido quando há atuação participativa nas etapas de monitoramento e avaliação do ciclo 

de gestão de planejamento e orçamento, com as quais não se confunde.157 O “controle social” 

também não se confunde com a atuação de Conferências na “avaliação” da “situação de 

saúde” (Art. 1o, § 1° da Lei 8.142/1990) e da "situação da assistência social" (Art. 18, VI, 

Lei nº 9.720/1991), que traz como função precípua o embasamento de diagnósticos sobre a 

situação dos setores sociais determinados e o enquadramento para a formulação e 

reformulação das políticas públicas.   

 

Embora a participação social no ciclo orçamentário federal não tenha sido instituída 

para todas as etapas do ciclo como uma “obrigação legal” desde a sua criação158, os Planos 

Plurianuais 2004-2007 e 2008-2011 dispuseram sobre a participação social de caráter 

consultivo na elaboração, acompanhamento e avaliação do PPA.159 Para a elaboração em 

especial, desde 2003, o PPA 2004-2007 contou com a realização inédita160 de plenárias 

regionais em todos os estados da federação, além de consultas a conselhos setoriais, com a 

participação de mais de 2.000 entidades da sociedade civil.161 Com relação à participação 

                                                 
157  Cf. Nascimento et al. (2013, pp. 104-111). 
158 A participação social no ciclo orçamentário federal ainda assume caráter consultivo e, por isso, são mais 

afetas ao “controle social”. Assim, as inovações recentes de participação no ciclo orçamentário federal não se 

confundem com as iniciativas pioneiras e de referência mundial de participação direta das comunidades locais 

na decisão (caráter deliberativo) de receitas municipais que cunharam a expressão “Orçamento Participativo”, 

cujo exemplo emblemático é o da cidade de Porto Alegre, cf. Vitale (2011, pp. 198-199) e Souza (2001). Sobre 

o controle parlamentar do orçamento público exercido pelo Congresso Nacional, cf. Assis (2009), 

especialmente sobre a mudança na concepção conceitual do próprio orçamento público, atualmente, entendido 

como uma atividade administrativa que “tende a se aprimorar na medida em que o controle sobre os gastos 

públicos não se dê exclusivamente sobre a observância dos princípios norteadores da Administração Pública”, 

pelo controle do poder discricionário e de legalidade dos atos de cumprimento do orçamento, mas cada vez 

mais, um controle que avalie a eficiência, eficácia e a efetividade dos programas e ações governamentais 

(ASSIS, 2009, p. 202). 
159 Ainda que o PPA 2000-2003 já mencionasse a transparência da ação governamental, a perspectiva de 

interação com sociedade estava centrada no exercício do controle social sob a ótica passiva de 

acompanhamento dos gastos públicos. (OLIVEIRA, 2013, p. 33).  
160 Segundo o texto de introdução do PPA 2004-2007 (Lei no 10.933, de 11 de agosto de 2004): “O processo 

de elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 inaugura uma nova fase no planejamento governamental 

brasileiro. (...) A implementação de mecanismos que ampliem a participação da sociedade nas escolhas de 

políticas públicas é um traço distintivo deste PPA. (...) Pela primeira vez na história do País foi construída de 

forma coletiva, com a participação direta da sociedade civil organizada e de todos os órgãos responsáveis pela 

implementação de políticas”.   
161 Lei 10.933/2004: “Durante os meses de maio a julho de 2003, a Orientação foi discutida com a sociedade 

civil organizada, em um processo coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência em parceria com o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Casa Civil da Presidência da República e a Secretaria de 
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social na avaliação do PPA, foram incluídas disposições legais específicas a partir das 

alterações da Lei nº 11.318, de 2006, para que o Poder Executivo e seus Órgãos adotassem 

mecanismos de avaliação, respectivamente, do Plano (Art. 12, §1o e §2o) e dos Programas 

setoriais (Art. 10, III).  

 

A experiência mais recente do PPA 2012-2015 inovou, tanto ao estabelecer em sua 

legislação (Lei 12.593, de 18 de janeiro de 2012) a “ampliação da participação social” como 

diretriz geral do PPA (Art. 4o, II), quanto ao instituir o “Fórum Interconselhos”163 como 

instância de participação social (de segundo nível, pois é um Fórum de Conselhos). Além da 

atuação para a elaboração do planejamento, por meio desse Fórum, o PPA 2012-2015 

concretizou, mais recentemente, o seu monitoramento participativo, contando com mais de 

200 representantes da sociedade civil indicados por mais de 30 conselhos setoriais.164 

 

 

QUADRO 7: 

                                                 
Comunicação e Gestão Estratégica de Governo. Foram realizados Fóruns da Participação Social em 26 Estados 

e no Distrito Federal, com a presença de 4.738 pessoas, representando 2.170 entidades da sociedade civil. 

Estiveram envolvidas organizações representativas de trabalhadores, urbanos e rurais, empresários dos 

diversos ramos de atividade econômica, das diferentes igrejas, de movimentos sociais e organizações não 

governamentais, relacionados a diversos temas tais como cultura, meio ambiente, saúde, educação, 

comunicação social, dentre outros. (...) O processo de consulta à sociedade civil sobre a Orientação Estratégica 

de Governo inaugura um ciclo de aperfeiçoamento contínuo do Plano Plurianual, introduzindo canal de diálogo 

direto com a sociedade no processo de planejamento. Nesta primeira fase as discussões se centraram no topo 

do processo de planejamento, ou seja, nas diretrizes estratégicas. A partir de setembro, os programas, ações e 

metas de médio prazo do governo serão revisados, com a participação da sociedade, tomando por base os 

desafios propostos nesta Orientação”. Para uma análise da participação social na elaboração dos PPAs, v. 

Oliveira (2013, pp. 33 e ss). 
163 O Decreto s/n de 1º de março de 2007, instituiu (Art.1o) o Grupo de Trabalho, com representantes do governo 

federal e da sociedade civil, junto ao MPOG e com coordenação conjunta da SG/PR, “com a finalidade de 

elaborar proposta de participação social no acompanhamento da elaboração e execução” do PPA, da LDO e da 

LOA, envolvendo (Art.1o, I) “definição da forma e do escopo da participação social no acompanhamento da 

elaboração e execução do PPA, da LDO e da LOA” e (Art.1o, II) a “constituição de fórum permanente de 

acompanhamento da elaboração e execução do PPA, da LDO e da LOA, com sugestões acerca de sua 

atribuição, composição, vinculação, funcionamento e eleição dos representantes da sociedade civil”.  Os 

resultados desse GT, contudo, não tiveram impacto sobre o PPA 2008-2011. A primeira iniciativa decorrente 

dos trabalhos desse GT foi a instalação do “I Fórum Interconselhos”, em 2011, com propósito colher sugestões 

da sociedade civil para o Plano Plurianual 2012-2015, em sua fase de elaboração. 
164 O Monitoramento Participativo do PPA, que tem foco nas Agendas Transversais do Plano, foi resultado do 

pacto da IIIa edição do Fórum Interconselhos, de 2012, seguido pelo debate do primeiro relatório de 

monitoramento do PPA e avaliação da execução orçamentária tendo como ano-base 2012, durante o IV Fórum 

realizado em setembro de 2013. De acordo com o texto da Lei nº 12.593/2012. (PPA 2012-15): Art. 16. O 

monitoramento do PPA 2012-2015 é atividade estruturada a partir da implementação de cada Programa, e 

orientada para o alcance das metas prioritárias da administração pública federal. Art. 17.  A avaliação consiste 

na análise das políticas públicas e dos Programas com seus respectivos atributos, fornecendo subsídios para 

eventuais ajustes em sua formulação e implementação. 
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Direito à participação 

Dimensão substantiva: participação como objetivo das regras 

Nível de 

participa

ção que 

instituci

onaliza 

(capacid

ades 

particip

ativas) 

Acesso à 

informação e 

transparência 

Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei No 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012 

(transparência ativa e passiva) 

Consulta 
Ex. Lei 8.142/1990, Art. 1o, § 1° (ex. diretrizes gerais das Conferências na Política de 

Saúde) e Art. 34, inciso II, c/c art. 59 do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002) 

Deliberação 

 Ex. Caráter permanente e "deliberativo" dos Conselhos: Art. 1o, § 2° da Lei 8.142/1990 

(na Política de Saúde); Art.16 da e Lei nº 12.435/ 2011 (Assistência Social). Instâncias 

Deliberativas de Conferências de Saúde: Art. 9º da Portaria Nº 935/2011 (Regimento 

Interno da 14ª Conferência Nacional de Saúde c/c Decreto s/n de 3 de março de 2011 que 

convoca a XIV CNS). 

Controle 

social 

(fiscalização) 

Art. 1o, § 2° da Lei 8.142/1990 (ex. atuação dos Conselhos no "controle da execução" da 

Política de Saúde); Art. 204, II, CF/1988: "Controle das ações em todos os níveis" da 

política de assistência social.  

 

Estágios 

do ciclo 

de 

gestão 

das 

políticas 

públicas 

e 

participa

ção 

(capacid

ades 

participa

tivas e 

capacid

ades de 

gestão) 

Formulação 

Lei 8.142/1990, Art. 1o, § 1° (ex. “proposição de diretrizes para a formulação”, no âmbito 

das Conferências); e Art. 1o, § 2° (ex. participação pelos Conselhos na “formulação de 

estratégias “da política de saúde 

Execução 

Promoção e incentivo da educação “com a colaboração da sociedade” (Art. 206, VI, 

CF/1988) e "gestão democrática” da política de Educação (Art. 206, VI, CF/1988) e Lei 

9.394/1996, Art. 14 execução dos projetos pedagógicos incluindo "participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes ". Participação na 

"execução" do PPA, da LDO e da LOA (Decreto Presidencial de 1 de março de 2007 Art. 

1, I e II e e Portaria no 197, de 5 de julho de 2007, do MPOG)  

Monitorament

o  

Monitoramento do PPA - Art. 16. Lei nº 12.593/2012. (PPA 2012-15); Art.1, III do Dec. 

l de 1 de março de 2007) pelo acesso da sociedade civil ao Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e ao Sistema de Informações 

Gerenciais e de Planejamento - Sigpla;  e monitoramento participativo do PPA por meio 

da agenda transversal (Relatório do III Fórum Interconselhos - 2011).PPA 2012-2015, 

Programa "2038-Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública", "Objetivo: 0609 - 

Ampliar o diálogo, a transparência e a participação social no âmbito da Administração 

Pública, de forma a promover maior interação entre o Estado e a sociedade.", "META 6: 

Incorporar mecanismos de participação social à metodologia de monitoramento do Plano 

Plurianual" 

Avaliação  

Atuação de Conferências na "avaliação" da "situação de saúde" (Art. 1o, § 1° da Lei 

8.142/1990) e da "situação da assistência social" (Art. 18, VI, Lei nº 9.720, de 26.4.1991). 

Avaliação PPA - Art. 17. Lei nº 12.593/2012. (PPA 2012-15)  

(Elaboração própria). 

 

 

3.3.2  Regras de participação 

 

Aqui, ganha destaque a abordagem da dimensão estruturante da relação entre direito 

e políticas públicas. Ao mesmo tempo, considerando a importância de regras de participação 

para a caracterização e o alcance dos objetivos da participação em função do tipo de IP, a 
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própria estrutura pode ser considerada um objetivo, tornando, assim, difícil de descolá-la 

com tanta clareza da dimensão substantiva e instrumental da relação entre direito e a política 

pública de participação social.  

 

 Existem diversas regras de participação e de combinações de suas funções (ex. 

periodicidade ou paridade) para caracterizar cada tipo ideal de IPs. Diferentes objetivos da 

política de participação influenciam diretamente regras de participação sobre metodologias 

de convocação (de mobilização em larga escala por todo o país ou regras para a seleção de 

grupos de especialistas), sobre organização de consultas ou de formas de interação para 

deliberação, que, por sua vez, podem gerar diferentes resultados normativos (elaboração de 

um plano de ação vs. edição de uma resolução).  

 

Assim, conselhos de políticas públicas com caráter preponderantemente deliberativo, 

como instâncias de resolução de conflitos ou reguladoras de padrões técnicos, apresentam 

regras para deliberação e consequências normativas dessas regras de modo muito diverso 

das formas e funções das deliberações em conferências nacionais. Pelo aspecto de função da 

ampla mobilização (ex. formulação de diretrizes gerais de orientação ou avaliação de 

políticas setoriais) e de periodicidade da participação em larga escala de conferências (ex. 

agregam milhares de pessoas, a cada dois ou quatro anos), esse tipo de IP pode ser 

caraterizada pela dimensão substantiva preponderantemente de natureza consultiva de 

orientação da ação do Estado, ainda que as regras de deliberação sejam cruciais para se 

atingir o resultado “consultivo”, formalizado em “diagnósticos”, “recomendações”, 

“moções”, “guias” ou “planos de ação”. 

 

Além disso, pelos objetivos e funções das regras de participação nos diferentes tipos 

de IPs, a análise conjunta de mais de uma IP afeta a avaliação da política de participação 

como um todo em uma mesma política setorial do que se analisadas separadamente. Dessa 

forma, cabe tanto uma análise do sistema de regras que configuram um mesmo tipo de IP 

para uma política setorial em diferentes níveis da descentralização administrativa (ex. regras 

para as conferências ou conselhos, incluindo regras do nível municipal ao nacional), mas 

principalmente uma consideração sobre a rede de competências e normatividades do 

complexo emaranhado de “intercompetências” e “internomatividades” que caracteriza a 

política pública de participação social entre diferentes tipos-ideais de IPs em uma mesma 

política temática.  
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Nesse contexto, avançamos em duas etapas de análise sobre as regras de participação. 

Primeiro, regras de participação podem configurar categorias mais propensas a influenciar 

capacidades políticas ou administrativas, sendo o fortalecimento das duas capacidades uma 

forma de promover a legitimidade funcional de IPs, tanto pela ampliação e pelo 

aprofundamento dos processos de democratização, quanto pela promoção de eficiência na 

gestão da participação. Segundo, de acordo com essas categorias, propomos uma forma de 

avaliar as capacidades promovidas pelas regras de participação de IPs como Conselhos e 

Conferências de acordo com as regras estabelecidas pela Política Nacional de Participação 

Social.  

 

3.3.2.1 Regras de Participação – entre governabilidade e governança 

 

Dividimos as regras de participação entre categorias que carregam atributos 

característicos de governabilidade (capacidade política) e governança (capacidade 

administrativa), de acordo com os quais podem ser aprofundadas as condições de 

legitimidade funcional, estabelecidas por meio das IPs.  

 

Governabilidade – condições políticas que as regras de participação de IPs 

estabelecem. O que está em questão é como as regras podem determinar quem participa e 

com qual poder. Regras de atribuição de competências e relações de intercompetências entre 

diferentes IPs ficam em evidência. 

 

Quem participa? Critérios transparentes e tempestivos de convocação, elegibilidade, 

bem como regras de paridade e rotatividade de participantes determinam diretamente as 

funções que uma IP pode desempenhar em termos de quantidade e diversidade de 

participantes. Da mesma forma, o perfil de quem participa afeta diretamente a qualidade da 

interação entre os participantes, seja em consultas ou deliberações. 

 

De acordo com a análise de Fung (2003, p. 342), o mecanismo mais comum de 

convocação de participantes é a auto-seleção voluntária, que ocorre nos casos em que as 

reuniões e atividades públicas são abertas a todos que desejam atendê-las. O aspecto 

negativo do voluntarismo é a institucionalização de uma elitização dos participantes (em 



100 

 

 

termos de recursos financeiros, sexo, grau de educação e condição profissional)165 junto à 

elite burocrática. Quase todas as formas de participação favorecem de alguma maneira 

pessoas de status elevado. Possíveis alternativas para solucionar este problema estão 

relacionadas ao estabelecimento de regras com: i) critérios de seleção por representação 

demográfica e/ou geográfica; ii) ações afirmativas de recrutamento166; iii) incentivos 

estruturais para participação de cidadãos de baixa renda.167   

 

Em que pese como premissa geral da política de participação a diretriz de ampliação 

nas políticas públicas e a maior proximidade dos cidadãos junto à Administração Pública, 

do ponto de vista quantitativo de participantes, os diferentes tipos de IPs determinam maior 

ou menor número de participantes (conselhos vs. conferências). Se a definição de agenda 

para as deliberações (temas mais ou menos sensíveis ao apelo de mobilização) cria incentivo 

à participação, ainda que a quantidade de participação para IPs como consultas, audiências 

públicas e conferências, seja uma medida importante do sucesso da política de participação, 

a capacidade administrativa para organizar as reuniões e a frequência com a qual ocorrem 

colocam um limite necessário ao aspecto quantitativo (FUNG, 2003, p. 347).    

 

O aspecto quantitativo, contudo, deve ser ponderado a partir da combinação de 

diferentes regras de participação, comparando, por exemplo, regras de periodicidade e 

descentralização. De um lado, conferências nacionais reúnem milhares de participantes 

durante poucas ocasiões, a cada dois ou quatro anos (ou sem periodicidade pré-definida), 

                                                 
165 Sobre o perfil elitista dos participantes dos Conselhos de Saúde, v. Gerschman (2014). No caso das 

Conferências Nacionais, v. Avritzer (2012). 
166 Além de ações afirmativas quanto à renda dos participantes, critérios de gênero também têm ganhado espaço 

entre regras de participação corretoras de desigualdades na representação dentro de IPs, ainda que sua 

implementação ainda encontre obstáculos, tendo em vista a dificuldade de que seja compatível com o respeito 

a outras regras de paridade como de representação do governo e sociedade civil. Nesse ponto vale menção à 

Lei do Município de São Paulo nº 15.946, de 26 de dezembro de 2013, e respectiva regulamentação (Decreto 

55.917/2014) que “dispõe sobre a composição mínima de 50% de mulheres nos conselhos” da cidade de São 

Paulo, incluindo conselhos de controle social e conselhos gestores. Além de legislações municipais como a de 

São Paulo, projetos de lei estaduais em São Paulo, Goiás, Pernambuco, entre outros, também tem sido 

apresentados nessa linha.  
167 Embora a participação em conselhos e conferências de políticas públicas junto ao Poder Executivo Federal 

tenha caráter voluntário, diárias e passagens aéreas, entre outros recursos necessários ao funcionamento da 

participação nestas IPs são comuns, mesmo sem regulamentação geral sobre a questão. Para algumas áreas, 

como na Política de Assistência Social, esse tipo de incentivo recebeu previsão legal mais recentemente. 

Enquanto o Conselho de Assistência Social foi criado em 1993, tal previsão veio a ser incluída pela Lei nº 

12.435, de 2011, que dispõe no Art. 16. Parágrafo único que “Os Conselhos de Assistência Social estão 

vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu 

funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a 

passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no 

exercício de suas atribuições.”  
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tanto em etapas nacionais, estaduais, regionais e municipais. De outro lado, conselhos 

temáticos de caráter permanente, em somente uma área, podem estar espalhados por mais de 

cinco mil municípios brasileiros e reunir mais de cem mil pessoas mensalmente, caso tenham 

mais de vinte membros se reunindo pelo menos uma vez por mês.168 

  

Do ponto de vista da diversidade dos participantes ou do aspecto de 

representatividade deles, regras específicas podem conformar o perfil dos participantes para 

mitigar a tendência de maior representação dos mais favorecidos (FUNG, 2003, p.348). No 

Brasil, se para a criação de conselhos temáticos a dependência de legislação específica, e 

portanto de forte mobilização social, faz com que os conselhos estejam proporcionalmente 

mais presentes nos municípios das regiões economicamente mais desenvolvidas169, regras 

de representação geográfica em conselhos nacionais tendem a mitigar tal desproporção.  

 

Em conferências temáticas de políticas públicas no Brasil, esse tipo de problema de 

representação não se dá mesma maneira, sendo mais comuns as regras de participação que 

tendem a estabelecer critérios de representatividade por diversos grupos de atores não 

estatais (ONGs, academia, setor privado, etc.) com diferentes posições em disputa (ex. 

ambientalistas vs. setor produtivo). Além disso, as proporções de segmentos setoriais e de 

representações geográficas em Conferencias podem ser mais bem distribuídas do que para 

conselhos, uma vez que regras de participação para conferências independem de legislação 

tão rígida para o estabelecimento de regras de convocação com critérios de elegibilidade 

para participação.  

 

Sobre o aspecto de diversidade dos membros de acordo com categorias, Coelho 

(2004)170 ao analisar os Conselhos de Saúde chama atenção para o caráter vicioso de como 

as próprias regras acabam sendo definidas. Muitas vezes esses tipos de regras são redigidas 

pelos próprios membros dos conselhos que tem poder para elaborar e revisar o regimento 

                                                 
168 Segundo o MUNIC (IBGE, 2013), “no Brasil, em 2013, 5 553 (99,7%) municípios possuíam Conselho 

Municipal de Saúde, enquanto, em 2009, eram 97,3% dos municípios”; na área ambiental, para o mesmo ano 

“3 784 (67,9%) municípios brasileiros dispunham desse tipo de Conselho”. Já para “Conselhos de Direitos da 

Mulher”, os resultados obtidos pela Munic dão conta de que, em 2013, somavam 976 municípios. Em geral, os 

conselhos de políticas públicas comportam como número de membros poucas dezenas de conselheiros (entre 

20 e 30 membros). 
169 Na evolução dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, no Brasil, “observa-se que eles são 

proporcionalmente mais frequentes entre os municípios das regiões economicamente mais desenvolvidas do 

País: Sudeste (83,5%) e Sul (78,4%)” (IBGE, 2013, Tabela 9). 
170 Sobre a “sobre-representação” dos conselhos ilustrada no caso dos conselhos de saúde do município de São 

Paulo, v. Coelho (2007).  
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interno dessas IPs, influenciando os critérios de seleção de acordo com as redes de contato 

já constituídas pelos seus conselheiros ou gestores.    

 

Além disso, apesar de Coelho (2014) reconhecer que os mecanismos participativos 

dos Conselhos (e de outros – orçamentos participativos e conferências) tiveram o mérito de 

aproximar políticos, gestores de políticas públicas e cidadãos, no processo de formulação de 

políticas, argumenta que permanecem frágeis. Primeiro, por se verificar com frequência a 

existência de espaços “capturados” por grupos mais organizados, e pela baixa evidência 

sobre a participação de grupos sociais tradicionalmente marginalizados. Segundo, pelo fato 

de que políticos e gestores de políticas públicas, ainda que envolvidos em mecanismos 

participativos, procuram antes garantir a sobrevivência de sua posição política, ou melhor, 

motivam-se mais pelo desejo de manutenção do status quo do que pelo objetivo de 

transformação social. Terceiro, pela dificuldade em elaborar e organizar de modo coerente 

as recomendações produzidas pelos inúmeros fóruns de participação.171
 

 

Ainda neste tópico, os critérios de elegibilidade e rotatividade que definem o perfil 

dos participantes, podem caracterizar ao mesmo tempo desenhos institucionais com 

diferentes impactos sobre a racionalidade do processo participativo (FUNG, 2003, p. 348). 

Destaca-se a qualificação da participação quando os participantes tiverem maior 

conhecimento do assunto tratado, tanto do ponto de vista do acesso à informação quanto de 

formação individual e profissional sobre o assunto. As possibilidades de monitoramento 

contínuo sobre a política em questão, bem como a recorrência na mesma função participativa 

também afetam diretamente a qualidade da participação do ponto de vista do perfil de quem 

participa. 

 

Qual o poder dos participantes? Condições para a definição de pautas a serem 

deliberadas (requisições de deliberações pelos participantes); direito de voz ou voto; e acesso 

ao monitoramento das ações como forma de pressionar que os planos de ação sejam 

alcançados ou corrigidos, são algumas competências de empoderamento de participantes por 

                                                 
171  Vale notar, contudo, que a autora traz uma interpretação com base na experência das pesquisas empíricas 

que realizou na àrea de saúde, sobretudo de conselhos municipais da cidade de São Paulo, cabendo cautela 

para possíveis generalizações em outras áreas e instâncias que também demandariam análises empíricas. No 

presente trabalho, apresenta-se uma forma de avaliar essa generalização com uma proposta de análise das regras 

de participação. 
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meio de regras de participação que afetam tanto a equidade da política, quanto a efetividade 

da ação pública (FUNG, 2003, p. 351).  

 

Evidente que o poder da participação é em primeiro lugar definido pela própria 

natureza de uma IP (ex. consultiva, fiscalizadora ou deliberativa). Entre as regras de 

participação internas a um mesmo tipo de IPs (ex. conselho ou conferência), no entanto, 

destacam-se regras de participação que caracterizam diferenças nas capacidades políticas 

dos participantes. Assim, o membro de um mesmo conselho pode exercer diferentes funções 

de participação de acordo com competências específicas atribuídas: membros titulares ou 

suplentes, membros do plenário ou de mesas diretoras, poder de voto para eleição da 

presidência do conselho ou poder de indicação para participação em grupos de trabalho ou 

comissões internas ao conselho, bem como critérios de elegibilidade para as diferentes 

instâncias com candidatura aberta a todos os conselheiros ou conferencistas, etc. Da mesma 

forma, diferentes etapas da política (definição de pauta, de deliberação, de elaboração de 

uma resolução ou recomendação) ou de sua descentralização (locais a nacionais) podem ser 

atribuídas em diferentes níveis de competência dos participantes.  

 

 Por fim, ainda que em muitas IPs a responsabilidade sobre os resultados da 

participação recaia somente sobre a Administração Pública, regras de publicidade dos 

resultados e de atos decorrentes da participação não deixam de atribuir o dever de prestação 

de contas como contrapartida ao poder conferido aos participantes.  

 

Governança – condições administrativas atribuídas para atuação da Administração 

Pública por meio de regras de participação de IPs. A organização de IPs de acordo com 

regras sobre o escopo temporal e espacial de atuação, bem como as intersetorialidades e 

internormatividades entre diferentes IPs, interfere na eficácia e eficiência da formulação e 

implementação da política de participação social.  O que está em questão é como as regras 

podem determinar quando, de quanto em quanto tempo, e com qual alcance temático e 

espacial/regional ocorre a participação, permitindo coordenações, complementariedade e 

sinergias entre as instituições, de modo a otimizar a gestão da política de participação. 

 

Da perspectiva temporal, a frequência com que os encontros de uma IP são 

convocados deve ser coerente com o objetivo da participação. Se o propósito da participação 

é uma consulta ou deliberação pontual (sobre uma legislação, sobre um plano de ação, etc.), 



104 

 

 

então uma rodada de encontros deve ser suficiente. Mas, se o objetivo é uma resolução 

participativa de conflitos ou a construção de uma governança democrática, com 

regulamentação de padrões de ação ou recomendações periódicas, então, as convocações 

devem ocorrer com maior frequência, porque as decisões precisam ser constantemente 

atualizadas e porque o monitoramento da atividade estatal é uma atividade contínua (FUNG, 

2003, p. 435). 

Sob essa ótica, conselhos de políticas públicas (consultivos, gestores, de fiscalização 

ou de atuação reguladora), além de apresentarem caráter permanente, devem reunir-se com 

periodicidade regular. A vantagem é que uma vez instalados, não dependem de muito 

planejamento do ponto de vista normativo (regras de convocação ordinária geralmente pela 

presidência ou mesa diretora, ou ainda regras de permissão de requisição extraordinária por 

qualquer membro sob aprovação das instâncias anteriores) ou orçamentário para se reunir. 

Ainda que seja importante que as reuniões de conselhos tenham ampla abertura à 

participação de cidadãos não membros (mesmo que passiva, de observação), o caráter em 

sua maioria técnico das reuniões, sem apelo à participação espontânea de grande público, 

tornam os encontros independentes de grandes estruturas, funcionando junto aos órgãos do 

Poder Executivo aos quais estão vinculados. Já as conferências de políticas públicas, pela 

natureza e pelos objetivos das pautas tratadas (ex. planos nacionais de políticas públicas ou 

pacotes temáticos norteadores de políticas específicas), ao reunir milhares de cidadãos em 

uma única rodada de encontros, trazem periodicidade bem menos assídua (com intervalos 

mínimos de dois anos) sem que a frequência seja necessariamente regulamentada. Ao mesmo 

tempo, a indicação da periodicidade de realização das conferências para um campo da 

política passa a ser fundamental considerando o calendário de outros processos 

conferenciais, que buscam mobilização social junto à Administração Pública, por vezes, com 

perfis de participantes muito próximos (ex. meio ambiente, saúde, assistência social). 

Enquanto as Conferências Nacionais de Saúde “devem” funcionar a cada quatro anos 

de acordo com o Artigo 1, § 1° da Lei 8.142/1990, a periodicidade de Conferências 

Nacionais para o Meio Ambiente (CNMA), como veremos mais adiante, não tem caráter 

obrigatório, sendo estabelecidas a cada vez que são convocadas por decretos presidenciais. 

Na temática ambiental, foram realizadas quatro Conferências Nacionais desde 2003, a partir 

do Decreto (sem número), publicado em 6 de Junho de 2003, seguido de portarias 

ministeriais, como a Portaria MMA 539, 25/12/2007, que regulamentou a 3ª CNMA. 
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Do ponto de vista espacial, como parte do processo de descentralização das políticas 

setoriais, IPs quando coordenadas do plano nacional ao local avançam em 

complementaridade, caso as regras de participação sejam compatíveis com as competências 

políticas descentralizadas em cada instância ou envolvam regras de integração entre as 

diferentes etapas, ou ainda regras para a definição de metodologias de coordenação das 

respectivas funções. Entre as regras de coordenação das etapas de descentralização, o 

aspecto temático substantivo que cada instância pode complementar é favorecido pela 

possibilidade de aprofundamento das matérias tratadas, tanto pelas competências políticas 

mais detalhadas decorrentes da descentralização, quanto pela proximidade real dos 

participantes em relação às consequências das políticas públicas objeto da participação. 

  

Quanto aos aspectos de intersetorialidade e internormatividade entre diferentes IPs, 

destacam-se: (i) regras de integração entre etapas de descentralização, para um mesmo tipo 

de IP em uma mesma área temática, quando houver (ex. conselhos nacionais, estaduais, 

municipais e distritais); (ii) regras de coordenação entre diferentes tipos de IPs (ex. conselhos 

e conferências) para um mesmo tema; (iii) regras de organização temporal entre um mesmo 

tipo de IP em diferentes áreas políticas (ex. coordenação de cronogramas e calendários de 

conferências nacionais); e (iv) regras de coordenação temática para uma mesma IP (ex. 

conferência ou conselhos), principalmente, em políticas com agendas de natureza transversal 

como políticas para mulheres e juventude.   

 

A orientação de articulação entre IPs, no entanto, não se restringe às regras formais 

de participação estabelecidas nos instrumentos de criação e regulamentação de IPs. No caso, 

por exemplo, do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) (2013-2015)172, a 

“articulação entre conselho de mulheres e de saúde” constitui uma ação específica de 

responsabilidade da Secretaria de Política para Mulheres173, ao mesmo tempo em que conta 

                                                 
172 Vale notar que o próprio PNPM 2013-2015 é fruto dos resultados, incluindo disposições de resoluções, da 

série de Conferências Nacionais da área, concluído durante a 3ª Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres (3ª CNPM), que ocorreu em dezembro de 2011, mobilizando 200 mil participantes em todo o país e 

2.125 delegadas (participantes) somente na etapa nacional.  
173 Cf. o PNPM (BRASIL, 2013a): “O Plano está organizado em dez capítulos. Cada capítulo tem seus objetivos 

gerais e específicos, metas, linhas de ação e ações. Ao longo do PNPM, algumas metas estão quantificadas e 

outras não. Isso ocorre porque muitas das metas já estavam negociadas. Algumas são metas que já constam do 

Plano Plurianual – PPA 2012-2015, enquanto outras estão sendo constantemente repactuadas.” V. Decreto nº 

7.959 de 13 de março de 2012, sobre a participação de representações do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher na composição do “Comitê de Articulação e Monitoramento do PNPM” (Art.4o). 
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com uma iniciativa de execução orçamentária sob responsabilidade do Ministério da Saúde 

seguindo as disposições contidas no PPA 2012-2015.174  

 

QUADRO 8: Regras de participação - dimensão estruturante 

 

 

Regras de participação 

 

Dimensão estruturante: funcionamento da participação 

 

(legitimidade funcional)  
 

GOVERNABILIDADE 
Capacidades políticas 

(Inter/competências) 

Quem participa 

 

(quantidade e diversidade) 

 

Regras de definição e divulgação da 

agenda, regras de transparência em 

critérios e métodos de convocação; regras 

de elegibilidade, paridade, rotatividade e 

descentralização 

Com qual poder  

(e responsabilidade) 

Direito de agenda, direito de voz ou voto, 

elegibilidade para diferentes funções de 

participação 

  

GOVERNANÇA 
Capacidades administrativas 

(Inter/normatividades) 

 

Quando e com qual 

frequência 

 

Caráter permanente e regras de 

periodicidade 

Onde participa e/ou com 

qual escopo 

espacial/regional da 

política 

Regras de descentralização e 

metodologias de participação (níveis de 

regionalização, detalhamento e 

profundidade das políticas)  

Sobre quais temas  

Intersetorialidade 

(INTER IPs) 

Regras de articulação entre IPs 

(coordenação temática, regional, 

temporal, orçamentária) 

(Elaboração própria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Cf. Brasil (2013b), PPA 2012-2015, Ministério da Saúde, Iniciativa “02S6” junto ao Objetivo “0724 - 

Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do 

acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável”.  
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3.3.2.2 Regras de participação da PNPS para Conselhos e Conferências de Políticas 

Públicas 

 

 QUADRO 9: GOVERNABILIDADE em Conselhos e Conferências 
 

 (Decreto 8.243/2014) 

para Conselhos e Conferências Nacionais de Políticas Públicas 

Legitimidade funcional  

Conselhos  

(Art. 10 c/c Art. 2º) 

Art.10.  Ressalvado o disposto em 

lei, na constituição de novos 

conselhos de políticas públicas e na 

reorganização dos já constituídos 

devem ser observadas, no mínimo, 

as seguintes diretrizes: 

Conferências  

(Art. 12 c/c Art. 2º) 

Art. 12.  As conferências 

nacionais devem observar, 

no mínimo, as seguintes 

diretrizes: 

GOVER

NABILID

ADE 
Capacidad

es 

políticas 

Quem participa 

 

(quantidade e 

diversidade) 

 

I - presença de representantes eleitos ou 

indicados pela sociedade civil, 

preferencialmente de forma paritária 
em relação aos representantes 

governamentais, quando a natureza da 

representação o recomendar, (...) 

 III - garantia da diversidade entre os 

representantes da sociedade civil; (...) 

IV - estabelecimento de critérios 

transparentes de escolha de seus 

membros; 

V - rotatividade dos representantes da 

sociedade civil; (§ 3º A rotatividade das 

entidades e de seus representantes nos 

conselhos de políticas públicas deve ser 

assegurada mediante a recondução 

limitada a lapso temporal determinado 

na forma dos seus regimentos internos, 

sendo vedadas três reconduções 

consecutivas.) (...) 

§ 1º A participação dos membros no 

conselho é considerada prestação de 

serviço público relevante, não 

remunerada. 

I - divulgação ampla e previa 

do documento convocatório, 

especificando seus objetivos e 

etapas II - garantia da 

diversidade dos sujeitos 

participantes; 

III - estabelecimento de 

critérios e procedimentos 

para a designação dos 

delegados governamentais e 

para a escolha dos delegados 

da sociedade civil; (...) 

VI - definição dos 

procedimentos 

metodológicos e pedagógicos 

a serem adotados nas 

diferentes etapas;  

V - disponibilização prévia 

dos documentos de 

referência e materiais a serem 

apreciados na etapa nacional; 

Com qual poder  

 

(e 

responsabilidad

e) 

II - definição, com consulta prévia à 

sociedade civil, de suas atribuições, 

competências e natureza 

(Art. 2º (...) II - conselho de políticas 

públicas - instância colegiada temática 

permanente, instituída por ato 

normativo, de diálogo entre a 

sociedade civil e o governo para 

promover a participação no processo 

decisório e na gestão de políticas 

públicas) 

I - divulgação ampla e prévia 

do documento convocatório, 

especificando seus objetivos e 

etapas (Art. 2º (...) IV - 

conferência nacional - 

instância periódica de debate, 

de formulação e de avaliação 

sobre temas específicos e de 

interesse público, com a 

participação de representantes 

do governo e da sociedade 

civil, podendo contemplar 

etapas estaduais, distrital, 

municipais ou regionais, para 

propor diretrizes e ações 
acerca do tema tratado) 

(Elaboração própria) 
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QUADRO 10: GOVERNANÇA em Conselhos e Conferências 

 

Regras de participação da PNPS 

(Decreto 8.243/2014) 

para Conselhos e Conferências Nacionais de Políticas Públicas 

Legitimidade funcional  

Conselhos  

(Art. 10 c/c Art. 2º) 

Art.10.  Ressalvado o disposto em 

lei, na constituição de novos 

conselhos de políticas públicas e na 

reorganização dos já constituídos 

devem ser observadas, no mínimo, 

as seguintes diretrizes: 

Conferências  

(Art. 12 c/c Art. 2º) 

Art. 12.  As conferências 

nacionais devem observar, 

no mínimo, as seguintes 

diretrizes: 

  

GOVER

NANÇA 

Capacida

des 

administr

ativas 

 

 

Quando e com 

qual frequência 

(Art. 2º Para os fins deste Decreto, 

considera-se: (...) II - conselho de 

políticas públicas - instância 

colegiada temática permanente ...) 

IX - indicação da 

periodicidade de sua 

realização 

Onde participa 

e/ou com qual 

escopo 

espacial/regional 

da política 

x 

IV - integração entre 

etapas municipais, 

estaduais, regionais, 

distrital e nacional, quando 

houver; 

Interinstitucional 

idades 

(INTER IPs) 

VI - compromisso com o 

acompanhamento dos processos 

conferenciais relativos ao tema de 

sua competência 

IX - indicação da 

periodicidade de sua 

realização, considerando o 

calendário de outros 

processos conferenciais 

(Elaboração própria) 

 

 

3.3.3  Direitos da participação 

 

 Definição de regras como objetivo da participação e não participação como objetivo 

das regras como na dimensão substantiva, transfere o foco de análise para a “dimensão 

instrumental” das IPs. Tais regras são, essencialmente, mecanismos de soft law, consistindo 
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em diretrizes, resoluções, recomendações, deliberações, termos de compromisso, moções, 

standards etc. De forma não exaustiva, são as formas mais comuns de regulamentações 

formuladas coletivamente a partir de IPs, funcionando de acordo com o objetivo de cada tipo 

de IP, de modo a organizar a forma pela a qual a participação orienta a ação governamental, 

estabelecendo diferentes capacidades normativas.  

 

Dessa forma, conferências nacionais, como modelos de IPs voltadas, sobretudo, à 

“formulação” e “avaliação” de políticas públicas, instrumentalizam tais funções resultando 

em diretrizes, recomendações, e moções que “orientam” a ação governamental. Conselhos, 

voltados à fiscalização, consultas, deliberações e gestão de políticas públicas, admitem 

processos decisórios que resultam mais comumente em “resoluções” e “deliberações”, 

caracterizadas pelas capacidades normativas de maior força vinculante. Esses últimos 

instrumentos, por vezes, demandam homologações dos órgãos executivos aos quais se 

vinculam, aproximando sua natureza dos atos normativos tradicionais (hard law), pela 

formalidade, obrigatoriedade e juridicidade.   

 

Apesar de mais de um desses tipos de regras serem “resultados normativos” de IPs 

(o que “deve ser” a ação governamental), raramente são institucionalizados por meio de atos 

normativos como portarias, decretos ou leis (hard law). Mesmo considerando a política de 

saúde como a área tradicionalmente mais institucionalizada em IPs175, somente as 

“resoluções” foram institucionalizadas pelo Decreto 5.839/2006 (Art. 1º) como um ato 

normativo específico resultante de suas “decisões colegiadas”, mas ainda sem que se defina 

qual a natureza das “resoluções”. Como “quase-direitos”, a indefinição da natureza mais 

política ou jurídica desses instrumentos, ainda que não dispensem a formalidade da 

homologação pelo Ministro da Saúde e respectiva publicação em Diário Oficial, desvincula 

sanções em caso de descumprimento das referidas “resoluções”.   

 

 Ainda que a formulação de atos normativos, principalmente de iniciativa do 

Legislativo, não seja definida diretamente como objetivos da participação, uma pesquisa do 

IUPERJ coordenada pela pesquisadora Thamy Pogrebinschi (2010) levantou o impacto das 

diretrizes das Conferências Nacionais de políticas públicas, realizadas no Brasil entre 1988 

                                                 
175 O Conselho Nacional de Saúde foi o primeiro a ser estabelecido, em 1937, e a Primeira Conferência 

Nacional de Saúde realizada em 1941, além de Conselhos de Saúde estarem presentes na quase totalidade dos 

munícipios brasileiros, v. nota 66 supra. 
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e 2009, na produção legislativa do Congresso Nacional. Excluídos os atos normativos do 

Executivo, o argumento da pesquisa foi demonstrar a complementaridade entre participação 

social e mecanismos tradicionais de representação. Para o nosso trabalho, vale notar que 

apesar da natureza não obrigatória do resultado final das Conferências, a discussão dos 

objetivos em cada conferência realizada demonstra o compromisso na elaboração de 

diretrizes para a formulação de políticas públicas que envolvem iniciativa legislativa, além 

dos atos normativos do Poder Executivo (POGREBINSCHI, 2010, p. 9).176  

FIGURA 1  

Estrutura normativa da participação social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

   (Elaboração própria) 

 

 

 

  

                                                 
176“ Como foco nas diretrizes que indicassem e demandassem tratamento legislativo, portanto, priorizoaram-

se, para efeitos de classificação na sistematização dos dados, as diretrizes que apresentassem as seguintes 

características: (i) Diretrizes que sugerem explicitamente a elaboração de projetos de lei, emendas 

constitucionais, decretos ou outras espécies legislativas previstas no artigo 59 da Constituição Federal de 

1988; (ii) Diretrizes que demandam criação, discussão, revisão e modificação de legislação existente; 

(iii)Diretrizes que demandam regulamentação de leis; (iv) Diretrizes que demandam aprovação, apoio ou 

rejeição de projetos já em tramitação no Congresso Nacional; (v) Diretrizes que demandam explicitamente a 

criação de políticas nacionais gerais ou específicas; (vi) Diretrizes cuja forma e conteúdo demandam  

necessariamente a formulação de políticas públicas.” (POGREBINSCHI, 2011, p. 279) (grifos nossos). 

 

CF/1988 – exercício direto do poder/ direito fundamental de acesso à 

informação/ princípios da administração pública/ princípios de 

participação social em áreas como saúde e educação 

Lei no 10.683/2003 (Competências da Secretaria-Geral/PR), Acesso à 

Informação (LAI), Conselhos e Conferências Nacionais 

(Saúde),Conselho Nacional do Meio Ambiente, Audiências Públicas 

(impactos ambientais/ licitações de obras e serviços); Estatuto da 

Cidade, etc. 

 Decretos, incluindo a Política e o Sistema Nacional de 

Participação Social PNPS-SNPS / Conferências Nacionais / 

Consultas Públicas 

 

 
Portarias Ministeriais  – Conferências Nacionais  

 

Diretrizes, Recomendações 

Resoluções, Deliberações 

Moções, Termos de 

Compromisso, Normas 

técnicas, critérios e padrões, 

Planos de Ação, Planos 

Nacionais  

 

+ 

Hard Law  
 

Soft Law 
 

Instruções Normativas  – ex. normas de Secretarias 

Nacionais   
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4. ANÁLISE DA ARQUITETURA JURÍDICA DA PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL NA POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 

 

4.1  O objetivo e a estrutura deste capítulo  

 

 

Este capítulo apresenta uma análise temática da arquitetura jurídica de IPs na política 

ambiental. A temática ambiental é exemplo emblemático para tratar da complexidade 

atualmente característica da relação entre o direito e a política pública de participação social. 

Para o objetivo desta tese, possibilita tratar de IPs, tanto do ponto de vista do alcance- 

temporal, espacial, populacional, da política de proximidade; quanto da perspectiva de 

institucionalização dessas instâncias e do escopo de descentralização federativa que 

alcançam. A análise se completa com o teste da moldura jurídica conforme a metodologia 

estudada no capítulo 3, em especial da aplicação das regras de participação. As IPs 

escolhidas para a análise são: as quatro conferências nacionais de políticas públicas 

ambientais realizadas até hoje e dois conselhos ambientais nacionais vinculados ao 

Ministério do Meio Ambiente – o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Para as Conferências e para o Conama, 

a análise traz desdobramentos de descentralização, incluindo exemplos de IPs equivalentes 

no Estado e no Município de São Paulo. 

 

 

4.2  Participação Social na Política Ambiental: da Arena Global à Esfera Local 

 

A temática ambiental é exemplo emblemático para tratar da complexidade 

atualmente característica da relação entre direito e a política pública de participação social, 

sob a ótica de redes de governança. As políticas ambientais carregam a participação social 

como parte do núcleo da própria política temática. Caracterizada essencialmente como uma 

política de cooperação, tem sido elaborada em função de processos participativos, da esfera 

global à local.  

 

No ambiente internacional, em inúmeros processos multilaterais, uma enorme 

variedade de convenções, declarações, entre outros textos de orientação de ação estatal, com 
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impactos decisivos para a elaboração de políticas públicas locais, vem sendo elaborados a 

partir de processos participativos com ênfase em procedimentos conferenciais.177  

 

Assim, a primeira Conferência Global Ambiental das Nações Unidas sobre “o Meio 

Ambiente Humano”, foi realizada em 1972 em Estocolmo178. Pela primeira vez, foi chamada 

a atenção global para os impactos da ação humana sobre a degradação da natureza, com a 

mobilização de 113 nações e 250 organizações não governamentais, além de outros 

organismos da própria ONU. Como instância de incentivo à elaboração de avaliações 

nacionais, influenciou a institucionalização de políticas ambientais nas esferas nacionais 

como políticas específicas, incluindo impactos na criação de órgãos executivos 

especializados nesta temática.  

 

 

 

 

Gráfico 1 – Comparativo sobre o incremento nas atividades internacionais relacionadas aos acordos 

e organizações de meio ambiente na criação de Ministérios Nacionais do Meio Ambiente a partir da 

década de 70. Fonte: HELD, 1999, p. 388.  

 

 

                                                 
177 Cf. LORENZETTI, Julia Vaz; CARRION, Rosinha Machado. Governança ambiental global: atores e 

cenários. Cad. EBAPE.BR,  Rio de Janeiro ,  v. 10, n. 3, Sept.  2012.    
178 Convocada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1968.  
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A segunda Conferência Global Ambiental da ONU, chamada “Cúpula da Terra” ou 

Rio 92179, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, com foco na ampla temática do 

“desenvolvimento sustentável”180, apresentou um salto em proporções participativas e de 

impactos políticos, marcada até os dias de hoje como o exemplo mais notável de Conferência 

como fórum global participativo ambiental, e também entre as chamadas Conferências 

Globais da ONU realizadas durante a década de 90181. Como instância de formulação de 

diretrizes e sub-eixos específicos para a área (ex. mudanças climáticas e biodiversidade), 

também influenciou a institucionalização de políticas ambientais nas esferas nacionais, 

aprofundando, no Brasil, as políticas específicas em dimensões locais, junto ao processo de 

descentralização administrativa.  

 

No Brasil, em um primeiro momento, prévio à Rio 92, as políticas ambientais 

nacionais e locais foram introduzidas como “satélites” em relação a outras políticas públicas. 

Desde a década de 90, passaram a contar com órgãos executivos específicos para sua 

condução. Isso ocorreu tanto na Administração Pública Federal, quanto nas esferas estaduais 

e municipais, com consequências, por exemplo, para a dotação de orçamentos específicos 

destinados para as respectivas políticas.  (cf. IBGE, 2013b e ANEXO 2). O órgão exclusivo 

para questão ambiental com status ministerial, contudo, decorreu das mobilizações da Rio 

92. A seguir, breve cronologia da institucionalização da política ambiental em nível federal:  

 

 Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA (órgão parte do Ministério do 

Interior) – Dec. 73.030/1973; 

 Conselho Superior do Meio Ambiente – CSMA (Lei 6.938/1981 – órgão de 

assessoramento da Presidência da República sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente) 

 BR CF/1988 (Art.225) – “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” 

 Secretaria do Meio Ambiente – SMA (Lei 8.028 de 12.4.1990 - órgão de 

assistência direta e imediata da Presidência da República) 

 Ministério do Meio Ambiente – MMA (1992/3) (Lei 8490/92).   

                                                 
179 Convocada pela Assembléia Geral da ONU, em 1989. Foi realizada no mês de junho de 1992, de maneira 

a coincidir com o Dia Internacional do Meio Ambiente, estabelecido na Conferência de Estocolmo para ser 

comemorado todo dia 05 de junho. 
180 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD).  
181 Para uma análise crítica sobre as Conferências Sociais Globais da ONU da década de 90, incluindo a Cúpula 

da Terrra, v. Silva (2006, 2011)  
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A mobilização presencial na Rio 92 contou com delegações de 172 países, 

acompanhados de mais de 2.400 representantes de organizações não-governamentais. Do 

ponto de vista do impacto direto para a política de participação social, a Rio 92 motivou uma 

centena de países a formar grupos consultivos nacionais, a fim de promover o diálogo entre 

as administrações públicas e ambientalistas, além de outros agentes fundamentais da política 

nacional.  

 

Como impacto indireto, ao conduzir acordos especializados, principalmente, sobre 

os temas de mudanças climáticas e diversidade biológica, a exemplo da Convenção-Quadro 

sobre Mudança do Clima (CQMC)182 e da Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB)183, os processos globais motivaram mais uma série de processos conferenciais 

participativos periódicos nestas áreas. Da mesma forma, tanto as IPs conferenciais nacionais, 

quantos os temas tratados no plano nacional tiveram influência a partir da definição de 

agenda internacional.  

 

Quanto às normas que regulam a participação de atores não-estatais em conferências 

globais ambientais que sucederam a Rio 92, encontram-se nas chamadas “Regras de 

Procedimento” (v. por exemplo FCCC/CP/1996/2 e Decisão 18 CP/4).184 Tanto a CDB, 

quanto a CQMC reconhecem a Conferência das Partes (CoP) como instância máxima de 

deliberação, da qual participam todos os Estados Partes, que se reúnem a cada ano (no caso 

da Convenção do Clima) ou bienalmente (no da Convenção da Diversidade Biológica) para 

acompanhar a implementação das definições anteriores e estabelecer novos consensos. Nas 

CoPs de ambas as convenções, os atores não-estatais podem participar oficialmente como 

observadores, desde que atendam a certos requisitos, como atuar sobre a temática, e se 

credenciem junto ao Secretariado da Convenção. A participação de um ente não-estatal pode 

ser impedida se mais de 1/3 dos Estados signatários manifestarem objeção (CDB, art. 7º § 

6º). Uma vez credenciados, os observadores têm direito à voz, mas não a voto. No processo 

de admissão, a organização interessada deve demonstrar que não tem fins lucrativos. Desta 

                                                 
182 Assinada em Nova Iorque, em 09 de maio de 1992. Em vigor internacional desde 21 de março de 2004 e, 

no Brasil, desde 29 de maio de 1994. Promulgada, no Brasil, pelo Decreto Nº 2.652, de 1 de julho de 1998.   
183Assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. Em vigor internacional desde 29 de dezembro de 2003 

e, no Brasil, desde 29 de maio de 1994. Promulgada, no Brasil, pelo Decreto Nº 2.519, de 16 de março de 1998.  
184 Disponível em: <http://www.cbd.int/cop/>. Acesso em: jun. 2014.   
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forma, o setor empresarial não participa diretamente da CoP, por meio de empresas 

individualmente. Pode fazê-lo, entretanto, – e comumente o faz em larga escala – via ONGs 

empresariais ou associações de categorias. 

 

Sobre a revisão nas formas de participação, desde as primeiras realizações de CoPs, 

notam-se alguns avanços para a revisão de mecanismos de participação como forma de 

garantia da representatividade em termos de “comunidades de interesses”185. Restam, 

contudo, assimetrias quantitativas e qualitativas na participação. A disparidade mais 

evidente ainda se revela na clivagem Norte-Sul, agravada quando se qualifica os números 

de participação conforme o local da sede da organização ou de seus financiadores, 

predominantemente dos países mais ricos. Como os debates sobre temas globais continuam 

dominados pelos países do Norte, a superação da crise de legitimidade no ambiente global 

passa necessariamente pela ampliação, mas principalmente pela qualificação, da 

participação dos países do Sul. Dessa perspectiva, superar os déficits de legitimidade da 

governança participativa global passa necessariamente pela complementaridade da 

participação da esfera local à global.186  

  

 Antes de dar continuidade à análise da institucionalização da participação social na 

política ambiental nacional e de sua arquitetura jurídica, destacamos a sequência 

cronológica-temática das Conferências Globais e Nacionais de Meio Ambiente, como forma 

de ilustrar o impacto entre as definições de agenda nas diferentes esferas.    

  

                                                 
185 No exemplo dessas duas Conferências foram criados filtros no momento do credenciamento conforme cinco 

categorias não-estatais para diferentes tipos de “comunidades de interesses”, incluindo, especialmente uma 

categoria para a representação de interesses indígenas (VITALE et al., 2009, p. 170-1).  
186 Ibidem. 
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QUADRO 11: Impacto da Arena Global à Esfera Local – Conferências Ambientais 

Globais e Nacionais  

 

Conferências Globais Ambientais 

 

Conferências Nacionais Ambientais 
 

 

Estocolmo-1972 - Conferência das Nações 

Unidas Sobre o  

Meio Ambiente Humano  

 

 

Rio-1992 - Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento  

Declaração do Rio (27 princípios) e 

Agenda 21 (ações) 

 

 CQMC (Conferências anuais sobre 

Mudanças Climáticas)  

CoP 20 em 2014 (Lima, Peru)  

 

 CDB (Conferências bienais sobre 

Biodiversidade) 

CoP12 em 2014 (Pyeongchang, 

Republic of Korea) – 15 

“deliberações” 

 

 

Rio+20 (2012) - Conferência das Nações 

Unidas sobre  

Desenvolvimento Sustentável – (“The 

Future We Want”)  

 

 

Política Nacional do Meio Ambiente (1981), 

CF/1988 (art. 225).   

 

   

 

 2003 I Conferência Nacional do 

Meio Ambiente (CNMA) – 66 

diretrizes – Mudanças Climáticas, 

Meio Ambiente Urbano e Recursos 

Hídricos. 
 

 2005 II CNMA – 87 diretrizes – 

Fundo Nacional do Meio 

Ambiente, Agricultura, Energia, 

Qualidade do ar e Mudanças 

Climáticas. 

 

 2008 III CNMA – 25 diretrizes –

Mitigação, P&D, Cidadania e 

Educação Ambiental 
 

 

 

 2013 IV CNMA – Implementação 

da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos  

 

 

  (Elaboração própria) 
 

 

 

4.3  Participação social junto à política ambiental como política pública e sua 

institucionalização no Poder Executivo Federal  

 

A escolha de análise empírica de IPs a partir de conferências e conselhos ambientais 

se deve, primeiro, ao aspecto temporal: seja por influências diretas do contexto temporal 

internacional, a partir das Conferências Globais ambientais desde a década de 70, marcado 

pela Conferência de Estocolmo (1972), seja pelo fato de instituições voltadas à política 

ambiental terem sido desenvolvidas, no Brasil, preponderantemente no contexto pós-1988. 

Em segundo lugar, o campo de política ambiental é incluído entre a série de programas do 
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governo federal que têm incidência expressiva com variadas formas de IPs, Em terceiro 

lugar, conferências e conselhos ambientais, ao constituírem relações formais estabelecidas 

entre Estado e a sociedade por intermédio de representantes de determinados interesses ou 

grupos, que assumem compromissos de representação em diferentes graus de 

responsabilidade, resultam em potencial de avaliações sobre o grau de institucionalização, 

de associação ao ciclo de políticas públicas, bem como de avaliação da qualidade de 

interação promovida a partir das estruturas dessas IPs.  

 

A ideia de "conselhos" (união de expertises do governo com especialistas) é antiga 

para a política ambiental no Brasil. O "Conselho Florestal Federal" (CFF), instituído pelo 

Presidente Getúlio Vargas, em 1934, já previa a participação de pessoas com "notória 

competência". O debate se dá sobre a forma de participação. As pessoas (ou os "notórios") 

eram indicadas pelo Presidente.  

 

Uma lógica de "participação indicada", se é que dessa forma podemos utilizar a 

expressão “participação”, seguiu durante os governos Goulart e dos militares. O Código 

Florestal de Castello Branco também mantém o "CFF". A mudança surge, primeiramente, 

com o governo Figueiredo, em 1981. Ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), fala-se abertamente em "educação da comunidade" e "participação ativa". O 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) institucionaliza a participação e 

menciona as "organizações" indicadas pelo Presidente. A novidade, nesse momento 

histórico, é a ideia de um conselho deliberativo. 

 

A ideia da "participação indicada" aos poucos cedeu espaço para uma "participação 

autônoma" (que conta com a organização da própria sociedade civil)187. Em 1997, durante o 

governo FHC, aparece a associação entre a ideia de descentralização e participação, junto à 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Assim, a Lei 9.433/1997 estabeleceu em 

seu Art. 1º que “A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

                                                 
187 Segundo Oxhorn, (2010, p. 23) até a década de 1970, “O modelo predominante na América Latina 

costumava ser o da cidadania como cooptação. Esse modelo estava intimamente associado à industrialização e 

urbanização, a partir do início do Século XX, de vários países. A pedra angular da cidadania como cooptação 

foi um processo único de inclusão controlada (...) consistia em processos verticais de inclusão política e social, 

nos quais os direitos de cidadania eram segmentados, parciais e, em última análise, precários. Ao invés de 

promover uma transformação significativa das estruturas de desigualdade, o processo refletia e reforçava as 

mesmas”.   
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fundamentos: VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades". 

 

A construção do "direito à participação social" na política ambiental ocorre 

gradativamente entre os governos FHC e Lula. O SNUC (2000) fixa a necessidade de 

conselhos para áreas de proteção ambiental e unidades de conservação, apresentando 

variações entre conselhos deliberativos e consultivos. Posteriormente, são criados 

mecanismos de participação social na formulação da política ambiental junto ao MMA.  

 

Se a institucionalização de conselhos junto à política ambiental foi gradativa, entre 

diferentes governos, foi somente a partir do primeiro mandato do governo Lula que surgem 

as conferências nacionais do meio ambiente (CNMAs). Diferentemente da política de saúde, 

as CNMAs não têm caráter obrigatório a partir da Lei que institui a PNMA. Enquanto a 

primeira CNMA foi instituída pelo Presidente Lula, logo no primeiro ano de seu primeiro 

mandato (2003), as conferências que deram sequência (sem periodicidade obrigatória) foram 

organizadas por convocação ministerial (Portarias ministeriais). 

 

Sobre o acesso à informação especialmente referente às questões sobre o tema do 

meio ambiente, diferentemente do recente tratamento geral adotado a partir da LAI (2012), 

previsões expressas sobre acesso à informação ambiental já haviam sido adotadas no Brasil 

desde 1981. Houve previsão não apenas em decorrência das conferências globais, como no 

caso da Agenda 21, mas também por meio de legislação federal.  A própria Lei nº 6.938, de 

31.08.1981, que institui a PNMA obrigou o Poder Público a prestar informações ambientais, 

produzindo-as quando inexistentes. Além disso, ainda previamente à LAI, a Lei nº. 10.650, 

de 16.04.2003, tratou especialmente do “acesso público aos dados e informações existentes 

nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama”.188  

 

 

 

                                                 
188 Legislação por influência da Convenção Internacional sobre o acesso à informação, participação do público 

no processo decisório e o acesso à justiça em matéria de meio ambiente (Convenção de Aarhus), considerada 

o documento mais completo sobre o assunto.  Assinada pela Comunidade Européia, em 1998, na Dinamarca; 

aprovada por decisão comunitária de 2005; e regulamentada em 2006. Documentos referentes à Convenção de 

Aarhus, disponíveis em: <http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l28140.htm>. Acesso em: out. 2014. Cf. também 

OCDE (2001, p.32). 
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QUADRO 12: Histórico das Conferências Nacionais Ambientais e instrumentos de 

criação e regulamentação  

 

(Elaboração própria) 

 

  

IP 
Instrumento 

normativo Número Ano Assinado por 

I CNMA Decreto 

 sem número 

(Decreto de 5 

de junho) 2003 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

I CNMA Portaria 359 2003 Ministra do MMA - Marina Silva 

II CNMA Portaria 309 2005 
Ministra Marina Silva 

III CNMA Portaria 539 2007 Ministra Marina Silva 

IV CNMA Portaria 185 2012 Ministra Izabella Teixeira 
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QUADRO 13: Histórico dos Conselhos Nacionais Ambientais (Conama e CNRH) e 

instrumentos de criação e regulamentação  

 

IP 

Instrumento 

normativo Número Ano Assinado por 

  
Decreto 

23.793 1934 Getulio Vargas 

  Decreto 52.440 1963 João Goulart 

  
Lei Federal 

4.771 1965 Castello Branco 

  Decreto-Lei 289 1967 Castello Branco 

Conama Lei Federal 6.938 1981 João Figueiredo 

Conama Decreto 
88.351 

1983 João Figueiredo 

  Lei Federal 7.661 1988 José Sarney 

Conama 
Decreto 

99.274 1990 Fernando Collor 

CNRH Lei Federal 9.433 1997 Fernando Henrique Cardoso 

  Lei Federal 9.985 2000 Marco Antonio Maciel 

Conama Decreto 
3.942 

2001 Fernando Henrique Cardoso 

  Decreto 4.340 2002 
Fernando Henrique Cardoso 

CNRH Decreto 4.613 2003 Luiz Inácio Lula da Silva 

CNRH Portaria 377 
2003 

Ministra Marina Silva 

Conama Decreto 6.792 2009 Luiz Inácio Lula da Silva 

(Elaboração própria) 
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Na área do meio ambiente, o fato de o Brasil ter sediado a Conferência da ONU sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, contribuiu sobremaneira para consolidar e 

ampliar organizações e redes ambientalistas atuantes no país. A experiência da Cúpula da 

Terra (Rio 92), aliada à trajetória da criação de canais de participação social nas instâncias 

governamentais serviu de fermento para o Brasil fortalecer a institucionalização da 

participação social na área ambiental.  

 

À exceção do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), criado em 1981, os 

principais órgãos colegiados que tratam das questões ambientais foram estabelecidos após a 

Constituição de 1988. Entre eles, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, criado em 

2000 para promover o diálogo entre governo e sociedade, e a Comissão Nacional de 

Biodiversidade (Conabio), instituída em 2003, juntamente com a Política Nacional da 

Biodiversidade, tendo entre seus objetivos promover a implementação dos compromissos 

assumidos pelo Brasil na CDB. Os órgãos colegiados sobre temas ambientais espalham-se 

por diversos ministérios e órgãos do governo. Para mencionar os instalados no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), destacam-se: o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), a Comissão Nacional de Florestas, o Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN) e a Comissão de Gestão de Florestas Públicas. (VITALE et al, 2009, p. 

166-7).189  

 

Os Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente são “instâncias colegiadas, 

compostas por representantes de organizações públicas civis, de interesse público e privado” 

e que integram o SISNAMA – PNMA (Lei no 6.938, de 31.08.1981). Entre 1999 e 2013, o 

percentual de municípios no Brasil com Conselhos de Meio Ambiente cresceu de 21,4 % 

para 67,9%. Somente na Região Sudeste, enquanto em 1999 a taxa era de 32,5%, em 2013, 

os Conselhos de Meio Ambiente estavam presentes em 83,5% dos municípios (IBGE 

MUNIC, 2013, v. ANEXO 3). Ainda, a pesquisa do IBGE de 2013, trouxe resultados que 

dão conta de que todas as 27 Unidades da Federação dispunham desse tipo de Conselho, 

sendo o mais antigo o da Bahia, criado pela Lei no 3.163, de 04.10.1973. Cabe ressaltar que 

até 1988, ano da promulgação da CF/1988, existiam no País apenas 9 (nove) Conselhos 

                                                 
189 Nem toda IP é um “órgão colegiado” (ex. Conferências),  e nem todo órgão colegiado é uma IP (órgãos 

colegiados governamentais sem participação social). Os conselhos tratados nessa sessão, contudo, são IPs ao 

mesmo tempo consideradas como órgãos colegiados, parte da estrutura do MMA. 
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Estaduais de Meio Ambiente (IBGE ESTADIC, 2013, v. ANEXO 4). Embora não haja 

nenhuma lei federal que regulamente a criação desses Conselhos, eles são instituídos por leis 

estaduais e municipais e são reconhecidos pelo SISNAMA. O funcionamento de cada um 

deles depende da regulamentação individual que lhes confere abrangência de atribuições, 

com representatividade de cada um dos grupos que os compõem, frequência com que seus 

conselheiros realizam reuniões, e espaço de intervenção junto à gestão pública estadual e 

municipal.  

 

Com relação às Conferencias Nacionais para a temática ambiental, foram realizadas 

quatro grandes conferências no Brasil, desde 1988. A primeira Conferência Nacional do 

Meio Ambiente (CNMA), em 2003, formulou diretrizes para mudanças climáticas, meio 

ambiente urbano e recursos hídricos; em 2005, para a II CNMA os tópicos de foco foram o 

Fundo Nacional de Meio Ambiente, agro-extrativismo e energia, qualidade do ar e mudanças 

climáticas; em 2008, a III CNMA abordou os temas específicos em evidência da mitigação, 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico e cidadania e educação ambiental190. Em 2013, foi 

realizada a IV CNMA, entre 24 e 27 de outubro, com agenda focada na “Implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos”. 

 

Além da periodicidade indefinida das Conferências ambientais, é possível observar 

que as convocações não contam com pautas pré-definidas. A falta de previsão legal que 

determina o escopo temático de sua realização ou a falta de inserção em políticas ambientais 

específicas, como ocorre com os Conselhos, determinam o caráter mais discricionário das 

Conferências. Assim, as características de institucionalização de Conferências ocorrem 

menos por reconhecimento formal do Estado, do que de seu alcance temporal, espacial e de 

mobilização presencial.  

 

Pela análise de realização desse tipo de IP ao longo do tempo, é possível perceber 

que somente a Primeira CNMA foi instituída por Decreto, instrumento aprovado pelo chefe 

                                                 
190 Como influência da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, o principal resultado da 3ª Conferência 

Nacional do Meio Ambiente foi o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, apresentado pelo governo, em sua 

primeira versão, em setembro de 2008. A elaboração do Plano contou com consultas públicas feitas no âmbito 

da fase preparatória do evento, quando foram realizaram 751 conferências municipais e estaduais em todo o 

país, reunindo um total de participantes estimado em cerca de 100 mil pessoas. Cf. Vitale et al. Democracia 

Global: A Sociedade Civil Do Brasil, Índia E África Do Sul Na Formulação Da Política Externa Ambiental De 

Seus Países. RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental Maio. – Ago. 2009, v.3, Nº.2, p. 160-178  (p.167).  

Disponível em: www.rgsa.com.br. Acesso em: out. 2014.  
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do Poder Executivo. As Conferências seguintes foram criadas por Portarias ministeriais. 

Portanto, do ponto de vista dos atos normativos de criação e regulamentação, o padrão de 

institucionalização das Conferências demonstram um caráter mais discricionário e mais 

flexível para a condução de processos participativos na área ambiental.191 A 

discricionariedade implica, de um lado, possibilidades de alterações (de datas, temas, 

competências, composições, etc.) com menos rigidez, mas mais funcionalidade. Por outro 

lado, decorre um menor grau de integração institucional com um sistema de participação 

mais amplo, nos moldes do que poderia resultar da coordenação de um Sistema Nacional de 

Participação Social coordenado pela SG/PR (com previsões de cronogramas, dotações 

orçamentárias, coordenações inter-setoriais, etc) ou ainda menor grau de responsabilidade 

por suas alterações. Tal padrão de discricionariedade conferido às Conferências ambientais 

acaba aproximando sua institucionalização do modelo de reforma “das políticas públicas que 

puxam a gestão”.  

 

No plano de reformas administrativas do MMA, um dos efeitos da institucionalização 

da participação principalmente em razão dos processos conferenciais, tem marco na criação, 

a partir de 2007192, da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

(SAIC/MMA), como órgão específico e singular. Entre outras funções desta Secretaria, as 

seguintes competências, com destaque para a organização das Conferências Nacionais, 

trazem relação direta (pela via de competências do aparelho do Estado e não em previsões 

legais específicas) com o reconhecimento formal da participação social na política ambiental 

para CNMAs:  

I - promover a articulação e a integração intra e intergovernamental de 

ações direcionadas a implementação das políticas públicas de meio 

ambiente e a construção de agendas bilaterais ou multilaterais nas áreas 

de responsabilidade do Ministério; II - desenvolver articulação com as 

                                                 
191 Como medidas de institucionalização, as leis apresentam o maior grau com relação a outros atos normativos 

como Decretos e Portarias. Leis criam novos direitos e estão submetidas ao processo legislativo, ampliando o 

tempo de sua elaboração e aprovação, pela tramitação no Poder Legislativo, mas trazendo mais estabilidade e 

potencial de continuidade. Embora “Decretos” não criem novos “direitos”, sendo atos com aprovação imediata 

pelo Chefe do Poder Executivo, regulamentam conteúdos legislativos. Portarias são atos normativos de 

Ministros ou Secretários de Estado, entre outras autoridades de hierarquia imediatamente inferior ao Chefe do 

Poder Executivo, que podem ser revogadas ou alteradas com mais facilidade do que as leis e os decretos, 

atribuindo menor grau de institucionalizaçãoque os anteriores. 
192 Cf. art. 31 do Decreto Nº 6.101, de 26.04.2007, que estabeleceu nova estrutura regimental para o MMA, 

revogando o Decreto Nº 5.776, de 12.05. 2006.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.101-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.101-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.776-2006?OpenDocument
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esferas federal, estadual e municipal e organizações não-

governamentais, sobre matéria legislativa de interesse do Ministério e de 

suas entidades vinculadas; III - articular e harmonizar a atuação das 

unidades do Ministério e das entidades vinculadas nos órgãos colegiados;  

IV - promover a articulação institucional para a implementação do 

processo de descentralização e repartição de competências entre os três 

níveis de governo; (...) X coordenar a organização da Conferência 

Nacional do Meio Ambiente (Dec. 6.101/2007;  art. 31) (grifos nossos). 

 

Se as competências atribuídas à SAIC/MMA já apresentam progressos para a 

institucionalização da participação em Conferências ambientais, as estratégias de 

planejamento e orçamento voltadas às suas realizações são menos institucionalizadas, ainda 

que já apresentem avanços como política pública. Apesar dos processos participativos 

ambientais não terem sido incluídos expressamente no último ciclo de gestão orçamentária 

(PPA 2012-2015) como uma ação governamental específica, mobilizaram recursos materiais 

e organizacionais próprios da SAIC/MMA para esse tipo de ação, além de recursos em 

parceria com organismo internacional (termo de cooperação com a Agência Nacional de 

Águas - ANA) e recursos na modalidade de patrocínio. Por meio do relatório detalhado de 

prestação de contas da IV CNMA193, convocada em 2012 (Portaria MMA n.185 de 4 de 

junho de 2012) e realizada em 2013, é possível verificar pelo “termo de referência”, por 

exemplo, que o processo conferencial na etapa nacional foi tratado como “evento”, incluindo 

servidores e demais participantes governamentais e não-governamentais mobilizados 

especialmente para a organização da Conferência. Com previsão de 3.000 participantes na 

abertura da Conferência e 1.500 participantes nos demais 3 dias de trabalho, somados aos 

recursos organizacionais para a realização dos encontros de trabalho, foram estimadas 1.400 

passagens para deslocamentos, totalizando uma estimativa de custo do evento para a 

SAIC/MMA em R$4 milhões (conforme empenho de 23 de outubro de 2013). Estima-se que 

para a mobilização total de cerca de 200 mil pessoas – entre etapas municipal, regional, 

estadual e nacional –, das quais 1.352 delegados eleitos nos Estados e Municípios para 

participarem da etapa nacional, foram destinados R$8 milhões.  

 

                                                 
193 Disponível no Portal do MMA: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/conferencia-

nacional-do-meio-ambiente/iv-conferencia>. Acesso em: jan. 2015. 
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 Considerando os processos conferenciais, a exemplo da IV CNMA, como parte de 

uma política de participação social como uma política pública em si, submetida à 

metodologia do ciclo de vida de políticas públicas, é possível relacionar a institucionalização 

dessa política, ainda que incremental e fragmentada, às etapas de um ciclo do processo de 

realização da Conferência. As etapas de definição de agenda (temas de convocação) e de 

formulação (regras da Conferência), como mencionado acima, tiveram competência 

ministerial (Portaria Ministerial). A implementação/execução ficou a cargo da SAIC/MMA, 

em conjunto com os órgãos responsáveis nos Estados e Municípios. Por fim, o MMA 

realizou uma avaliação “do processo de realização da IV CNMA”, incluindo levantamentos 

exaustivos das etapas municipais, regionais e estaduais, por meio do Projeto de Cooperação 

Técnica entre a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA e a 

Organização dos Estados Americanos (OEA) – Projeto para a “melhoria da Gestão 

Ambiental Urbana no Brasil - BRA/OEA/08/001”194.  

 

Entre os resultados da avaliação da IV CNMA, vale nota para o nosso trabalho, duas 

frentes de destaques de conclusões do relatório final:  

 

(i) a promoção da política de proximidade pelo alcance da participação presencial e dos 

resultados deliberativos na IV CNMA  

As etapas preparatórias envolveram mais de 200 mil pessoas em todo o 

Brasil, tendo envolvido mais de 3.500 cidades nos 26 estados e no Distrito 

Federal. Toda essa participação levou para a etapa nacional 1.981 pessoas 

e 3.585 propostas de ações para serem priorizadas. Como resultado final, 

cada um dos 4 eixos temáticos fechou com 15 ações priorizadas, sendo 60 

no total e que estão sob responsabilidade do Ministério do Meio 

Ambiente – MMA para serem consolidadas em políticas públicas 

(RENAURO, 2013, p.“i” )195 ) (grifos nossos). 

 

                                                 
194 Disponível no Portal do MMA: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/conferencia-

nacional-do-meio-ambiente/iv-conferencia>. Acesso em: jan. 2015 
195 Produto final do Consultor Técnico Marcio Lima Ranauro, de novembro de 2013, para a “Análise do 

processo de realização da IV CNMA”, no “projeto de cooperação técnica para a melhoria da gestão ambiental 

urbana no Brasil – BRA/OEA/08/001”, Contrato Nº 324196. Disponível no Portal do MMA.  

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/Produtos_Consultores/IV%20CNMA/MarcioRanauro%20-

%20ANALISE%20DO%20PROCESSO%20DE%20REALIZACAO%20DA%20IV%20CNMA.pdf 
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(ii) desafios para a legitimidade funcional a partir do exemplo da IV CNMA 

(participação na definição de agenda, implementação, monitoramento e avaliação; 

coordenações temporais, espaciais e participativas) 

 

a escolha de discutir apenas uma única política gerou resistência de 

alguns segmentos sociais que desejavam fazer um debate mais amplo 

sobre a política ambiental brasileira, privilegiou o debate para outros 

segmentos, em especial dos catadores de materiais recicláveis. (2013, 

p.14) (grifos nossos). 

 

necessidade de se ampliarem os espaços de consulta e participação pós 

conferência (...), principalmente para se manter vivo o fluxo de reflexão e 

troca de experiências sobre os temas da conferência, ao mesmo tempo que 

permita que o MMA possa dar respostas às ações priorizadas nacionalmente 

e que as políticas que possam ser implementadas sejam realizadas em 

ambiente de gestão compartilhada, podendo interagir com o cotidiano 

social da gestão de resíduos envolvendo os segmentos específicos e a 

população para um monitoramento e acompanhamento das ações a 

serem respondidas.(2013, p.15) ) (grifos nossos). 

 

 

4.4 Análise da arquitetura jurídica de IPs para a política ambiental 

 

Como análise empírica para o mapeamento da arquitetura jurídica, destacam-se abaixo 

as seguintes regulamentações de IPs ambientais, que terão, conforme a definição de análise 

de cada quadro, trechos selecionados, a partir de seus respectivos atos normativos:  

 

A. Quatro Conferências Nacionais 

 

a. I CNMA (Primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente), criada e 

convocada pelo Decreto de 5 de junho de 2003 e regulamentada pela Portaria 

MMA n.359, de 9 de setembro de 2003 (aprova seu Regulamento),  

b. II CNMA, instituída pela Portaria MMA n.309 de 26 de outubro de 2005 

(convoca e aprova seu Regulamento),  
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c. III CNMA, instituída pela Portaria MMA n. 539 de 25 de outubro de 2007 

(convoca e aprova o seu Regimento Interno), e 

d. IV CNMA, convocada pela Portaria n.185 de 4 de junho de 2012 e suas etapas 

no Estado e no Município de São Paulo  

 

B. Dois Conselhos Nacionais 

 

a. Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), criado em pela Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, com regulamentação seguida pelos Decretos nº 88.351 

de 01 de janeiro de 1983, nº 99.274 de 06 de junho de 1990; nº 3.942 de 27 de 

setembro de 2001; e nº 6.792 de 10 de março de 2009 e Conselhos equivalentes 

nas instâncias estadual e municipal de São Paulo 

 

b.  Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), criado pela Lei nº 9.433, de 

08 de janeiro de 1997, e com regulamentação seguida pelo Decreto nº 4.613, de 

11 de março de 2003 e Portaria 377, de 19 de setembro de 2003; (v. ANEXO 5) 

 

4.4.1 Direito à Participação na política ambiental – dimensão substantiva: participação 

como objetivos das regras (capacidades participativas e de gestão) 

 

Aqui o ponto de vista jurídico privilegia a análise da dimensão substantiva do arranjo 

institucional das Conferências e Conselhos em estudo, formado pelo ninho normativo 

explicitado nos dois quadros a seguir. Nesse sentido, é possível perceber o grau de 

institucionalização entre Conselhos e Conferências a partir dos próprios instrumentos de suas 

criações, mas principalmente pelo mapeamento da preponderância de suas funções para 

diferentes etapas do ciclo de políticas públicas. Embora os parâmetros terminológicos do 

ciclo de políticas públicas definidos no Decreto da PNPS se aproximem mais da terminologia 

do ciclo de gestão orçamentária, a análise usa os termos de aproximação com a PNPS, ainda 

que sejam interpretados de forma mais ampla como na metodologia do ciclo de vida das 

políticas públicas.  
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QUADRO 14: Conferências Nacionais Ambientais – objetivos e etapas do ciclo de 

políticas públicas  

Conferências 

Nacionais 

Ambientais e 

CICLO DE 

POL 

PUBLICAS 

Dec 8243/2013 - Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Participação Social - PNPS, 

com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo 

e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. Parágrafo único. 

Na FORMULAÇÃO, na EXECUÇÃO, no MONITORAMENTO e na AVALIAÇÃO de 

programas e políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública serão considerados os 

objetivos e as diretrizes da PNPS. 

I CNMA (2003) II CNMA (2005) 
III CNMA 

 (2007) 

IV CNMA 

(2012) 

     

FORMULAÇ

ÃO 

A I CNMA teve como 

finalidade (i) mobilizar, 

educar e ampliar a 

participação popular na 

formulação de 

propostas para um 

Brasil sustentável (ii) 

definir diretrizes para 

consolidar e fortalecer 

o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente- 

SISNAMA; e (iii) 

diagnosticar e mapear a 

situação socioambiental 

mediante indicadores, 

atores sociais, 

percepções, 

prioridades. 

A II CNMA tem como objetivo 

geral a formulação de uma 

agenda nacional do meio 

ambiente. O item 4.1 estabelece 

como objetivos específicos da II 

CNMA firmar a Conferência 

como uma instância de tomada 

de decisões orientadoras das 

Políticas Públicas Ambientais e 

apontar políticas públicas 

necessárias ao desenvolvimento 

sustentável de forma integrada 

para os três níveis da 

federação, além de apontar 

caminhos para a integração da 

agenda de desenvolvimento 

econômico e social e demais 

agendas das políticas públicas. 

O art. 1º estabelece 

que a III CNMA tem 

como objetivo 

contribuir para a 

construção da 

Política e do Plano 

Nacional de 

Mudanças 

Climáticas. O art. 21 

estabelece que as 

deliberações das 

Conferências 

resultarão em 

resoluções, 

recomendações, 

moções e carta de 

responsabilidade 

socioambiental. 

O art. 1º da 

Portaria 180/2013 

estabelece que é 

objetivo da IV 

CNMA promover 

o debate sobre a 

Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos 

  
 

  

EXECUÇÃO 

(implementaç

ão) 

 

 

Não consta. 

 

 

Não. 

 

 

Não. 

O art. 2º da 

Portaria 180/2013 

estabelece que é 

objetivo específico 

da IV CNMA 

contribuir para a 

implementação da 

Política Nacional 
de Resíduos 

Sólidos. 

  
 

  

MONITORA

MENTO 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) diagnosticar e 

mapear a situação 

socioambiental 

mediante indicadores, 

atores sociais, 

percepções, 

prioridades. 

O item 2 do Anexo à portaria 

estabelece que a II CNMA pode 

e deve fortalecer a sociedade 

civil para o controle social, 

construindo mecanismos mais 

efetivos, permanentes e 

continuados de prestação de 

contas, informações, debates, 

tomadas de decisão e 

estabelecimento de 

compromissos entre governos e 

sociedade. 

Não. O art. 16, XI, 

estabelece que 

compete à 

Comissão 

Organizadora 

Nacional criar 

fórum 

permanente de 

acompanhamento 

e monitoramento 

dos resultados. 

  
  

AVALIAÇÃ

O 

 

O item 2 do Anexo à portaria 

estabelece que a II CNMA deve 

fazer um balanço sobre as ações 

do atual Governo no que tange 

as políticas ambientais e, acima 

de tudo, pautar as lutas e as 

tarefas para os próximos anos. 

 

 

 

Não. 

 

 

 

Não. 

(Elaboração própria) 
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QUADRO 15: Conselhos Nacionais Ambientais – objetivos e etapas do ciclo de 

políticas públicas  

 

Conselhos 

Nacionais 

Ambientais e 

CICLO DE 

POL 

PUBLICAS 

 

Dec 8243/2013 - Art. 1º PNPS  

 

CONAMA 
 

CNRH 
 

FORMULAÇÃO 

 

Art. 6º, II, Lei 6.938/1981 (“órgão 

consultivo e deliberativo ... 

finalidade de ...propor diretrizes): 

Art. 8º e 11, I, Lei 6.938/1981 

(“compete...estabelecer nomras e 

critérios”); Art. 7º, Decreto 

88.351/1983 (“formular 

diretrizes ...estabelecer normas) 

 

 

Art. 35, XII Lei 9.433/1997 (“estabelecer 

diretrizes”); Art. 1º, Decreto 4313/2003 (“O 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão 

consultivo e deliberativo...”)  

     

 

 

 

EXECUÇÃO 

(implementação) 

Art. 7º, Lei 7.661/1988 (“baixar  

normas ... aprovar o Regimento”) 

 

Art. 7º, III e X Lei 7.661/1988 

(“decidir os recursos ... 

acompanhar a implementação”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35, Lei 9.433/1997 (“IX – acompanhar a 

execução e aprovar o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos e determinar as providências 

necessárias ao cumprimento de suas metas; 

(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 

XI - zelar pela implementação /Incluído pela 

Lei no 12.334, de 2010”); Art. 1º, Decreto 

4313/2003 (“IX - acompanhar a execução ... e 

determinar as providências necessárias ao 

cumprimento de suas metas;”)  

     

MONITORAME

NTO 

 

Art.7o XI Lei 7.661/1988 - 

Redação dada pelo Decreto no 

3.942, de 2001) (“propor 

sistemática de monitoramento, 

avaliação e cumprimento das 

normas ambiental”) 

 

Art. 42, Portaria 377/2003 (“V- monitorar o 

cumprimento das deliberações do Conselho 

assim como a efetividade da implementação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos ...”)  
  

     

AVALIAÇÃO 

 

 

Art. 7º, XI da Lei 7.661/1988; e 

Art. 28, IV, Portaria 425/2011: 

(“avaliar a implementação e 

execução da política ambiental do 

País’)  

 

 

Art. 35, Lei 9.433/1997 (“V - analisar 

propostas de alteração da legislação ... 

XIII - apreciar o Relatório de Segurança de 

Barragens, fazendo, se necessário, 

recomendações para melhoria da segurança das 

obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso 

Nacional. (Incluído pela Lei no 12.334, de 

2010)”)  

(Elaboração própria) 

4.3.2 Regras de Participação na política ambiental – dimensão estruturante: funcionamento 

da participação (capacidades políticas e administrativas) 
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O mapa de competências conforme critérios de participação nos Conselhos e 

Conferências, novamente a partir de suas estruturas jurídicas, incluindo relação com as 

regras da PNPS, indica quem participa nessas IPs, conforme critérios de elegibilidade, 

representatividade, número de membros e ou participantes, regras de paridade e diversidade, 

frequência e rotatividade, além de com qual poder participam.  

 

QUADRO 16: Conselhos Nacionais Ambientais – CONAMA e CNRH 

 Principais mudanças na forma de seleção de quem participa  

(critérios de elegibilidade de participantes) 

 

IP Forma de participação 

 Decreto 23.793/1934 

 

Pessoas de notória competência especializada nomeadas pelo 

presidente da república. 

    

Conama Lei 6.938/81 ONGs indicadas pelo Presidente 

  

CNRH Lei 9.433/97 

Eleição de representantes de organizações civiis de recursos 

hídricos 

 

Conama Decreto 3.942/ 

2001 Designação pelo Ministro do Estado do Meio Ambiente 

CNRH Decreto 4.613/2003 Indicação/eleição dos representantes da sociedade civil 

Conama Decreto 6.792/ 

2009 Designação pelo Ministro do Estado do Meio Ambiente 

(Elaboração própria) 

 

 

 

QUADRO 17: Conselhos – Critérios de participação e paridade CONAMA 
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(Elaboração própria) 

 

 

QUADRO 18: Conselhos – Critérios de participação e paridade CADES 

(Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –  

Município de São Paulo) 

 

 
(Elaboração própria) 

 

QUADRO 19: Conselhos – Critérios de participação e paridade  

CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente - Estado de São Paulo) 

 

 
(Elaboração própria) 

 

QUADRO 20: Conselhos – Critérios de diversidade CONAMA 
 

 

 (Elaboração própria) 

  
REGRA SOBRE 

COMPOSIÇÃO  

TOTAL DE 

MEMBROS 
GOVERNO NÃO GOV 

CONAMA  

Decreto n. 

99.274/1990, com 

alterações feitas 

pelo Decreto n. 

3.942/2001: 

110 membros 

81 membros 
(78 membros 

com direito a 

voto e 3 

membros sem 

direito a voto) 

29 membros (21 

representantes de 

entidades de 

trabalhadores e da 

sociedade civil e 8 

representantes de 

entidades 

empresariais) 

  
REGRA SOBRE 

COMPOSIÇÃO  

TOTAL DE 

MEMBROS 
GOVERNO NÃO GOV 

CADES  
Lei Municipal No. 

14.887, de 2009 
36 membros 18 membros 18 membros 

  
REGRA SOBRE 

COMPOSIÇÃO  

TOTAL DE 

MEMBROS 
GOVERNO NÃO GOV 

CONSEMA  
Lei Estadual nº 

13.507, de 23 de abril 

de 2009 
36 membros 18 membros 18 membros 
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QUADRO 21: Conselhos – Critérios de diversidade CADES 

 

(Elaboração própria) 

 

REGRA 

SOBRE 

DIVERSIDA

DE PNPS  

REGRA SOBRE DIVERSIDADE CONAMA 

 

Dec 8243/2013 

- Art.10.  

Ressalvado o 

disposto em lei, 

na constituição 

de novos 

conselhos de 

políticas 

públicas e na 

reorganização 

dos já 

constituídos 

devem ser 

observadas, no 

mínimo, as 

seguintes 

diretrizes (...)  

III - 

garantia da 

diversidade 

entre os 

representan

tes da 

sociedade 

civil; 

 

 

Art.3o Integram o Plenário do CONAMA, nos termos do Art.5o do 

Decreto no 99.274, de 1990: 

(...) 

VIII - 22 representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade 

civil, sendo: 

a) dois representantes de entidades ambientalistas de cada uma das 

regiões geográficas do País; 

b) um representante de entidade ambientalista de âmbito nacional; 

c) três representantes de associações legalmente constituídas para a defesa 

dos recursos naturais e do combate à poluição, de livre escolha do 

Presidente da República; 

d) um representante de entidade profissional, de âmbito nacional, com 

atuação na área ambiental e de saneamento, indicado pela Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes; 

e) um representante de trabalhadores indicado pelas centrais sindicais e 

confederações de trabalhadores da área urbana (Central Única dos 

Trabalhadores-CUT, Força Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores-

CGT, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria-CNTI e 

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio-CNTC), escolhido 

em processo coordenado pela CNTI e CNTC; 

f) um representante dos trabalhadores da área rural, indicado pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag; 

g) um representante das populações tradicionais, escolhido em processo 

coordenado pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Populações Tradicionais-CNPT/IBAMA; 

h) um representante da comunidade indígena indicado por entidade que 

represente os povos indígenas do Brasil; 

i) um representante da comunidade científica, indicado pela sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; 

j) um representante do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das 

Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares CNCG; 

k) um representante da Fundação Brasileira para a Conservação da 

Natureza-FBCN; 
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QUADRO 22: Conselhos – Critérios de diversidade CONSEMA 

 

(Elaboração própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRA 

SOBRE 

DIVERSIDA

DE PNPS  

REGRA SOBRE DIVERSIDADE CADES 

 

Dec 8243/2013 

- Art.10.  

Ressalvado o 

disposto em lei, 

na constituição 

de novos 

conselhos de 

políticas 

públicas e na 

reorganização 

dos já 

constituídos 

devem ser 

observadas, no 

mínimo, as 

seguintes 

diretrizes (...)  

III - 

garantia da 

diversidade 

entre os 

representant

es da 

sociedade 

civil; 

 

 

Lei 14.887/2009: Art. 34.  

 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável será 

integrado por 36 (trinta e seis) membros, todos com seus respectivos 

suplentes, sendo 18 (dezoito) do Poder Público e 18 (dezoito) da Sociedade 

Civil, garantido o princípio da paridade, assim definidos: 

(...) 

II  pela Sociedade Civil: 

a) 1 (um) representante das universidades sediadas no Município de São Paulo; 

b) 1 (um) representante da Câmara Municipal de São Paulo; 

c) 1 (um) representante do setor industrial; 

d) 1 (um) representante do setor comercial; 

e) 1 (um) representante das centrais sindicais; 

f) 1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; 

g) 10 (dez) representantes de organizações nãogovernamentais, sendo 1 (um) 

representante de cada área abrangida pelas seguintes MacroRegiões: 

1. Macro Região Norte 1 (Freguesia do Ó/Brasilândia, Perus, Pirituba/Jaraguá); 

2. Macro Região Norte 2 (Casa Verde/Cachoerinha, Santana/Tucuruvi, 

Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme); 

3. Macro Região Sul 1 (Campo Limpo, M'Boi Mirim); 

4. Macro Região Sul 2 (Cidade Ademar, Jabaquara, Santo Amaro); 

5. Macro Região Sul 3 (Capela do Socorro, Parelheiros); 

6. Macro Região Leste 1 (Cidade Tiradentes, São Mateus, Itaquera); 

7. Macro Região Leste 2 (Aricanduva/Formosa/Carrão, Vila 

Prudente/Sapopemba, Ermelino Matarazzo, Penha); 

8. Macro Região Leste 3 (Guaianases, Itaim Paulista, São Miguel); 

9. Macro Região Centro-Oeste 1 (Butantã, Lapa, Pinheiros); 

10. Macro Região Centro-Oeste 2 (Sé, Vila Mariana, Ipiranga, Mooca); 

h) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 

i) 1 (um) representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Instituto de 

Engenharia ou da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 

sediadas em São Paulo. 
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QUADRO 23: Conferências Nacionais Ambientais – elegibilidade de participantes 

 

 

REGRA 

SOBRE 

DIVERSIDAD

E PNPS  

REGRA SOBRE DIVERSIDADE CONSEMA 

 

Dec 8243/2013 - 

Art.10.  

Ressalvado o 

disposto em lei, na 

constituição de 

novos conselhos de 

políticas públicas e 

na reorganização 

dos já constituídos 

devem ser 

observadas, no 

mínimo, as 

seguintes 

diretrizes (...)  

III - garantia da 

diversidade entre 

os representantes 

da sociedade civil; 

 

 

Decreto nº 55.087, de 27 de novembro de 2009 e Regimento Interno 

CONSEMA  

 

Artigo 12 - O Plenário do CONSEMA terá composição paritária entre 

órgãos e entidades governamentais do Estado de São Paulo e não 

governamentais, com sede neste Estado, e será integrado por 36 (trinta e 

seis) membros e seus respectivos suplentes, na seguinte conformidade: 

(...) 

III - 18 (dezoito) representantes de entidades não governamentais, sendo: 

a) 1 (um) representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

- FIESP; 

b) 1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA; 

c) 1 (um) representante da Associação Paulista de Municípios - APM; 

d) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São 

Paulo - OAB/SP; 

e) 1 (um) representante eleito pelos Sindicatos dos Trabalhadores do 

Estado de São Paulo; 

f) 1 (um) representante da Universidade de São Paulo - USP; 

g) 1 (um) representante da Universidade de Campinas - UNICAMP; 

h) 1 (um) representante da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” - UNESP; 

i) 1 (um) representante do Instituto de Arquitetos do Brasil-IAB; 

j) 1 (um) representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental - ABES; 

k) 1 (um) representante da Procuradoria Geral da Justiça do Estado de 

São Paulo - PGJ; 

l) 1 (um) representante da Federação da Agricultura do Estado de São 

Paulo - FAESP; 

m) 6 (seis) representantes eleitos pelas entidades ambientalistas. 
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IP Forma de participação 

I CNMA Delegados eleitos pela sociedade civil 

II CNMA Delegados eleitos pela sociedade civil 

III CNMA Delegados eleitos pela sociedade civil 

IV CNMA Delegados eleitos pela sociedade civil 

(Elaboração própria) 

 

 

 

QUADRO 24: Conferências Nacionais Ambientais – Participantes  

(no total e de delegados por nível da federação)  

 

 
(Elaboração própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 25: Conferências Nacionais Ambientais – Regras de Diversidade da IV 

CNMA 

 

  
REGRA SOBRE 

COMPOSIÇÃO  

Delegados 

na Etapa 

Nacional 

 

Delegados na 

Etapa 

ESTADUAL 

SP 

Delegados na 

Etapa Municipal 

SP 

IV CNMA  

Portaria MMA 185/2012, 

de 4 de junho de 2012O 

art. 51 estabelece quem 

são os delegados 

govenamentais. O art. 52 

estabelece os critérios de 

escolha dos delegados da 

sociedade civil. 

1351 802 600 
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(Elaboração própria) 

 

 

4.3.3 Direitos da Participação na política ambiental – regras como objetivo da participação 

(capacidades normativas) 

  

Além das deliberações e recomendações, enquanto instrumentos normativos diretos 

produzidos como resultados normativos das Conferências Nacionais Ambientais, ganham 

destaque as “diretrizes” orginadas de Conferências como capacidade normativa “indireta”.  

A I Conferência Nacional do Meio Ambiente, de 2003, contou com 66 diretrizes 

distribuídas em categorias temáticas como Mudanças Climáticas, Meio Ambiente Urbano e 

Recursos Hídricos. A II Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em 2005, teve 

87 diretrizes em tópicos como Fundo Nacional de Meio Ambiente, Agro-extrativismo e 

Energia, Qualidade do Ar e Mudanças Climáticas. Já a III Conferência Nacional do Meio 

Ambiente, do ano de 2008, contou com 25 diretrizes em assuntos como, por exemplo: 

Mitigação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Cidadania e Educação Ambiental. O 

Dec 8243/2013 - 

Art. 12.  As 

conferências 

nacionais devem 

observar, no 

mínimo, as 

seguintes 

DIRETRIZES:  

(...)  

II - garantia da 

diversidade dos 

sujeitos 

participantes 

 

 IV CNMA 

IV CNMA  

Etapa 

ESTADUAL SP 

IV CNMA  

Etapa Municipal SP 

 

Portaria MMA 

359/2003 -  art. 7º, 

será composta por 

representantes de 

uma pluralidade 

de grupos de 

interesse, eleitos 

nas 27 Pré

conferências 

Nacionais de 

Meio Ambiente; e 

(ii) membros do 

CONAMA e do 

Conselho 

Nacional de 

Recursos 

Hídricos. 

Resolução conjunta 

SMA/SSRH N 02, de 

13 de agosto de 

2013: Artigo 5° - A 

IV Conferência 

Estadual do Meio 

Ambiente - CEMA 

deverá assegurar a 

representatividade 

de todo o Estado e 

de todos os 

segmentos quanto 

aos participantes, 

atendendo ao 

preconizado nas 

diretrizes do 

Ministério do Meio 

Ambiente, em 

relação à IV 

Conferência 

Nacional do Meio 

Ambiente - CNMA. 

 

Regimento Interno da IV 

Conferência Municipal do 

Meio Ambiente: 

Art. 39. A composição do 

grupo de participantes 

previstos no inciso I do artigo 

anterior deverá ser a seguinte: 

I. 50% de representantes da 

sociedade civil (movimentos 

sociais, sindicatos, 

associações, cooperativas, 

redes, ONGs), assegurando 

que destes, no mínimo 1/5 

sejam de Comissão 

Preparatória Municipal e 

povos indígenas; 

II. 10% de representantes do 

setor empresarial; 

III. 40% de representantes 

do poder público. 
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trabalho de Pogrebinschi (2010, p. 171 e ss) traz uma lista extensiva com um comparativo 

dessas diretrizes que originadas de Conferências indicam o impacto da participação social 

em cada um das Conferências Ambientais para a formulação da produção legislativa no 

Congresso Nacionais. No exemplo da I CNMA, de um total de 287 diretrizes destacadas, foi 

identificada a produção legislativa de18 propostas legislativas concretas, incluindo propostas 

de emendas constitucionais.  

QUADRO 26: Conferências Nacionais Ambientais – Participantes (no total e de 

delegados por etapas) vs. Resultados normativos (deliberações e recomendações) 

 

(Elaboração própria) 

 

QUADRO 27: Conama e CNRH – instrumentos normativos produzidos  

 

 

Conferência Ano Tema 

Participação 

(pessoas em 

todo o país) 

Delegados 

na Etapa 

Nacional 

Deliberações de 

competência do 

MMA 

Recomen 

dações 

I CNMA 2003 

 

 

Fortalecimen

to do Sistema 

Nacional do 

Meio 

Ambiente 

65.000 912 659 336 

II CNMA 2005 

 

Gestão 

Integrada das 

Políticas 

Ambientais e 

Uso dos 

Recursos 

Naturais 

86.000 1269 780 51 

III CNMA 2008 

 

 

Mudanças 

Climáticas 

115.000 1269 660 
não 

informado 

IV CNMA 2013 
Resíduos 

Sólidos 
200.000 1352 60 

não 

informado 
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(Elaboração própria) 

  CONAMA CNRH 

TIPOS 

DE ATOS 
 

 

Portaria 425/2011: 

 

Art. 25. Os atos aprovados pelo 

Plenário serão publicados ou 

encaminhados aos respectivos 

destinatários pela Secretaria Executiva, 

no prazo máximo de 40 dias da reunião. 

§ 1o As Resoluções serão publicadas no 

Diário Oficial da União. 

§ 2o As Recomendações, Proposições e 

Moções serão divulgadas por 

intermédio do Boletim de Serviço do 

Ministério do Meio Ambiente. 

§ 3o O presidente do CONAMA poderá 

adiar, em caráter excepcional e 

motivado, a publicação de qualquer ato 

aprovado, desde que constatadas, pela 

Consultoria Jurídica do Ministério do 

Meio Ambiente, inadequações técnicas, 

inconstitucionalidades ou ilegalidades, 

devendo a matéria ser, obrigatoriamente, 

encaminhada ao Plenário e incluída na 

pauta da reunião subsequente. 

§ 4o A Secretaria Executiva deverá dar 

ampla publicidade a todos os atos 

deliberativos emanados do CONAMA. 

 

 Decisão CONAMA 

 Moção CONAMA 

 Proposição CONAMA 

 Recomendação CONAMA 

 

 

Portaria 377/2003: 

 

Art.16. As resoluções e moções 

aprovadas pelo Plenário, assinadas 

pelo Presidente e pelo Secretário 

Executivo, serão publicadas no 

Diário Oficial da União no prazo 

máximo de quarenta dias, podendo 

ser divulgadas por intermédio do 

Boletim de Serviço do Ministério do 

Meio Ambiente e na página da 

internet do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos. 

Parágrafo único. O Presidente 

poderá adiar, em caráter 

excepcional, a publicação de 

qualquer matéria aprovada, desde 

que constatados equívocos, infração 

a normas jurídicas ou impropriedade 

em sua redação, devendo ser a 

matéria obrigatoriamente incluída na 

reunião subseqüente, acompanhada 

de proposta de emendas 

devidamente justificada. 

 

 

 Resolução CNRH 

 Moção CNRH 
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4.3.4 Internormatividades e intercompetências da participação social na política ambiental 

 

A partir da análise do quadro que segue com uma proposta de internormatividades e 

intercompetências entre diferentes modalidades de IPs e de uma mesma IP no tempo, uma 

primeira impressão indica a preponderância de funções comuns entre os Conselhos 

(sobretudo para definição, implementação e avaliação) e destes para diferentes etapas de 

políticas públicas na comparação com as Conferências (preponderantes na formulação, 

mobilização de participação/legitimação). Essa primeira impressão sugere possibilidades de 

aprimoramentos para os efeitos das IPs quanto aos objetivos que se pretende com cada IP e 

melhor aproveitamento de suas competências precípuas. Assim, esse tipo de mapeamento 

jurídico pode servir de orientação tanto para a melhoria da gestão da política de participação 

social como oferta de legitimidade, quanto para a ação estratégica de atores que buscam atuar 

preponderantemente em determinadas etapas das políticas públicas (influência na definição 

de agenda, na formulação e execução/implementação ou na avaliação/controle).   

 

 Ao mesmo tempo, é possível verificar sobreposições de funções, com competências 

praticamente iguais, por exemplo, entre o CNRH e a I CNMA para a formulação da política 

de recursos hídricos. Sem que haja melhor detalhamento de coordenações entre as diferentes 

instâncias nesse tipo de concorrência entre competências, os riscos para a legitimidade 

funcional dessas IPs apresentam riscos tanto para a eficácia (ex. formulação de políticas 

contraditórias), quanto para a eficiência (ex. retrabalhos e excesso de recursos), da gestão da 

política de participação social.    
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QUADRO 28: Internormatividades e Intercompetências em Conselhos e Conferências 

Nacionais Ambientais  
 

IPs x 

Políticas 

Públicas 

Definiçã

o de 

Agenda 

Formulação  Decisão 
Implementa 

ção 
Avaliação 

CONAMA  Estabelece 

normas para 

licenciamento 

e critério para 

controle de 

qualidade 

ambiental 

Delibera, sob a forma de resoluções, 

proposições, recomendações e moções, visando o 

cumprimento dos objetivos da Política Nacional 

de Meio Ambiente/ Determinar realização de 

estudos; Decidir em última instância sobre 

multas, Determinar perda de benefícios fiscais. 

Estabelecer sistemática de 

monitoramento, 

avaliação e cumprimento 

das normas ambientais, 

estabelecendo sistemas de 

indicadores, estabelecer 

sistema de divulgação de 

seus trabalhos;  
 Acompanhar a 

implementação 
do SNUC 

CNRH Formula a Política 

Nacional de Recursos 

Hídricos e  

Deliberar sobre os projetos 

de aproveitamento de 

recursos hídricos/ Aprovar 

propostas de instituição dos 

Comitês de Bacias 

Hidrográficas/ Aprovar o 

Plano Nacional de Recursos 

Hídricos 

 Analisar propostas de 

alteração da legislação 

 Define os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos e 

estabelecer diretrizes complementares para Implementação/ 

Definir, em articulação com os respectivos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, as prioridades de aplicação dos recursos 
I CNMA Mobilizar, educar e 

ampliar a participação 

popular na formulação de 

propostas para um Brasil 

sustentável em 6 temas, 

entre os quais, recursos 

hídricos  

   

II CNMA  Consolidará 

uma prática 

de diálogo 

nacional 

construída a 

partir da base 

social 

  Fortalecer a sociedade 

civil para o controle social, 

construindo mecanismos 

mais efetivos, 

permanentes e 

continuados de prestação 

de contas, informações, 

debates/ potencializando 

os seus participantes para 

exigirem a sua 

permanência e 

continuidade/ deve fazer 

um balanço sobre as ações 

do atual Governo  
III CNMA  

Contribuir para a 

construção da Política e do 

Plano Nacional de 

Mudanças Climáticas 

As deliberações serão – 

resoluções; recomendaçõs; 

moções; carta de 

responsabilidade 

socioambiental; 

declaração de 

compromisso entre 

delegados presentes 

  

(Elaboração própria) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com foco no Poder Executivo Federal, o desenvolvimento de instrumentos jurídicos 

de transparência, participação e controle social na condução das políticas públicas, 

principalmente, durante as duas últimas décadas, demonstrou um fortalecimento da 

democracia participativa no Brasil. Por meio da análise de institucionalização de uma ampla 

política de participação social para a gestão pública, sobretudo desde o início dos anos 2000, 

o trabalho sugere que, se é possível admitir uma Reforma do Estado Participativa, como 

proposta de alternativa ao paradigma preponderante da Reforma Gerencial iniciada na 

década de 90, sua principal característica consiste no fortalecimento, ainda em curso, da 

oferta de mecanismos de legitimidade de proximidade. O potencial de mobilização e de 

presença da participação, tanto no aspecto quantitativo e de diversidade dos participantes, 

quanto no alcance temporal, espacial e temático de IPs, foi observado de forma 

institucionalizada, principalmente, por meio da qualidade da interação institucional 

estabelecida pelas regras que criam e regulamentam Conselhos e Conferências Nacionais de 

Políticas Públicas, a exemplo das IPs em estudo na política ambiental.  

 

A proposta de análise jurídica que a tese construiu para a política pública de 

participação social buscou oferecer, especialmente, uma metodologia que pudesse descrever 

diversos tipos de IP sob a ótica do direito. Em resumo, a metodologia proposta, abriu três 

frentes de análise: (i) direitos à participação (participação como objetivo das regras), em 

diferentes níveis de participação (acesso à informação, consulta, deliberação e fiscalização), 

e em distintas etapas do ciclo de vida das políticas públicas (definição de agenda, 

formulação, decisão e avaliação); (ii) regras de participação que organizam o 

funcionamento da relação entre Estado e Sociedade (ex. quem participa, em larga escala ou 

em grupos de especialistas); e (iii) direitos da participação (regras como objetivos da 

participação), característicos de instrumentos normativos que orientam a ação do Estado, em 

políticas temáticas específicas, por meio de resoluções, recomendações e diretrizes, 

incluindo impactos para atividades de elaboração legislativa no Congresso Nacional.  

 

A investigação das quatro conferências nacionais de políticas públicas ambientais 

realizadas até hoje e de dois conselhos ambientais nacionais vinculados ao Ministério do 

Meio Ambiente (Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama; e o Conselho Nacional 
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de Recursos Hídricos – CNRH), submetida à metodologia proposta, revelou que a política 

de participação social implementada na temática ambiental, ainda que incremental e 

fragmentada, revela direitos à participação, regras de participação e direitos da participação. 

 

A temática ambiental é exemplo emblemático para tratar da complexidade 

característica da relação entre o direito e a política pública de participação social, sob a ótica 

de redes de legitimidade funcional, como de mecanismos de oferta de governança 

(capacidades administrativas) e de governabilidade (capacidades políticas). As políticas 

ambientais carregam a participação social como parte do núcleo da própria política pública 

temática. Com efeito, a política ambiental, caracterizada essencialmente como uma política 

de cooperação, tem sido elaborada em função de processos participativos, da esfera global à 

local. Ainda que não tenha sido guiada previamente por uma “Política Nacional de 

Participação Social”, a política ambiental tem desenvolvido desde o início de sua 

institucionalização uma moldura jurídica para conselhos e conferências nacionais, nos 

moldes dos critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial 8.243/2014, que instituiu a 

PNPS, reforçando o argumento de seu caráter sistematizador de IPs.   

 

Por fim, a metodologia proposta também permitiu conferir o impacto que o tipo de 

alternativas à Reforma do Estado como no caso da proposta de um paradigma participativo 

pode trazer para as transformações do direito contemporâneo. A análise da arquitetura 

jurídica da política de participação social reforça o caráter de procedimentalização do direito. 

Por meio da sugestão de análise de intercompetências e internormatividades, verifica-se, por 

exemplo, uma hiperprocedimentalização da participação social, que reforça, entre outros, o 

paradoxo “mais regras de participação/menos realização de objetivos das políticas de 

participação social”. Nesse sentido, existem possibilidades ainda inexploradas para o 

fortalecimento da legitimidade funcional, que passam pelo aprofundamento de análises de 

redes de mecanismos jurídicos de IPs em outras temáticas e em diferentes IPs. 
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7. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 – Dados Secretaria-Geral da Presidência da República sobre realização de 

conferências nacionais: de 1941 a 2013; e entre 2011 e 2014.  
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CONFERÊNCIAS ANO DATA (Etapa Nacional) ÓRGÃO RESPONSÁVEL ANO(S) QUANTIDADE

1
4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2011 07-11 / Novembro Conselho Nacional de Segurança Alimentar 1994, 2004, 2007, 2011 4

2
5ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais 2011 08-11 / Novembro

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior
2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 6

3
3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa 2011 23-25 / Novembro Secretaria dos Direitos Humanos 2006, 2009, 2011 3

4
8ª Conferência Nacional de Assistência Social 2011 07-10 / Dezembro

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome

1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 

2007, 2009, 2011, 2013
9

5
2ª Conferência Nacional de Juventude 2011 09-12 / Dezembro Secretaria-Geral da Presidência da República 2008, 2011 2

6
3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 2011 12-14 / Dezembro Secretaria de Políticas para as Mulheres 2004, 2007, 2011 3

7
2ª

Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais
2011 15-18 / Dezembro Secretaria de Direitos Humanos 2008, 2011 2

8
14ª Conferência Nacional de Saúde 2011 30-04 / Dezembro Ministério da Saúde

1941, 1950, 1963, 1967, 1975, 

1977, 1980, 1986, 1992, 1996, 
14

9
1ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 2012 23-26 / Abril Ministério do Desenvolvimento Agrário 2012 1

10
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social   2012 18-20 / Maio  Controladoria Geral da União 2012 1

11
9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 2012 11-14 / Julho Secretaria Direitos Humanos

1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 

2005, 2007, 2009, 2012
9

12
1ª Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente     2012 08-11 / Agosto Ministério do Trabalho e Emprego 2012 1

13
3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 2012 03-06 / Dezembro Secretaria Direitos Humanos 2006, 2008, 2012 3

14
2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 2013 14-17 / Outubro Ministério do Desenvolvimento Agrário 2008, 2013 2

15
4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente 2013 24-27 / Outubro Ministério do Meio Ambiente 2003, 2005, 2008, 2013 4

25
1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional 2013 18-22 / Março Ministério da Integração Nacional/IPEA 1

16
3ª Conferência Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 2013 05-01 / Novembro

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial
2005, 2009, 2013 3

17
4ª Conferência das Comunidades Brasileiras no Exterior 2013 19-22 / Novembro Ministério das Relações Exteriores 2008, 2009, 2010, 2013 4

18
5ª Conferência Nacional das Cidades 2013 20-24 / Novembro Ministério das Cidades 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 5

19
3ª Conferência Nacional de Cultura 2013 27-01 / Dezembro Ministério da Cultura 2005, 2010, 2013 3

20
5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena 2013 02-06 / Dezembro Ministério da Saúde 1986, 1993, 2001, 2006, 2013 5

21
6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais 2013 03-05 / Dezembro

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior
2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 6

22
9ª Conferência Nacional de Assistência Social 2013 16-19 / Dezembro

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome

1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 

2007, 2009, 2011, 2013
9

23
4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 2013 23-28 / Novembro Ministério da Educação e Min. Meio Ambiente 2003, 2006, 2009, 2013 4

26
1ª Conferência Nacional Sobre Migrações e Refúgio 2014 30 / Maio a 01 / Junho

Ministério da justiça / TEM / Ministério das 

Relações Exteriores
1

TOTAL = 26
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ANEXO 2 – Estruturas Municipais para o Meio Ambiente 
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ANEXO 3 – Conselhos Municipais do Meio Ambiente 
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ANEXO 4 – Conselhos Estaduais do Meio Ambiente 
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ANEXO 5 – Organograma do Ministério do Meio Ambiente de acordo com o Dec. 6.101 

de 26 de abril de 2007 (destaque para os Órgãos Colegiados – CONAMA e CNRH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: MMA, 2007. 


