
Consultoria Legislativa

NOTA INFORMATIVA Nº 2.153, DE 2014

A Senadora Ana Amélia requer desta Consultoria Legislativa

estudo sobre o Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, da Presidente da

República, que institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e

o  Sistema  Nacional  de  Participação  Social  -  SNPS,  e  dá  outras

providências.

O estudo deve destacar eventuais impropriedades do Decreto,

seja no plano jurídico seja no plano político. Em face da urgência com que

o trabalho  é  solicitado,  encaminho  a  Sua Excelência  o  trabalho  que  se

segue, elaborado em parceria com o consultor legislativo Caetano Ernesto

Pereira de Araújo. 

Ao final, será acrescentada breve síntese, com o propósito de

facilitar o entendimento do que consta do texto completo. 

Assim, o presente trabalho irá dedicar-se a examinar a norma

legislativa  editada  pelo  Poder  Executivo  em diversas  perspectivas:  uma

para  avaliar  sua  juridicidade,  em  face  da  competência  legislativa  do

Congresso  Nacional  para  editar  normas  legislativas  primárias,  e  as
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possíveis  ações  legislativas  pertinentes,  na  hipótese  de  usurpação  da

competência legislativa do Congresso Nacional.

Outra perspectiva se refere à constitucionalidade material das

regras jurídicas que constam do Decreto, ou seja, avaliar se as suas normas

e regras são compatíveis com os princípios, valores e preceitos da Carta

Magna. 

Finalmente, cabe avaliar a norma editada pela Presidência da

República,  no plano da ciência política, quanto a eventuais dissonâncias

entre seus termos e as teorias clássicas da democracia.

Sobre  a  juridicidade  do  Decreto  nº  8.243,  de  2014  e  a

possível exorbitância do poder regulamentar

Principiamos  pelo  tema  da  eventual  usurpação  das

competências legislativas do Congresso Nacional porque esse parece ser,

no plano jurídico, o maior problema que pode incidir sobre o Decreto nº

8.243, de 2014.

As  normas  jurídicas  podem  ser  primárias  ou  secundárias.

Norma jurídica primária é aquela que decorre diretamente da Constituição,

e que tem, na Carta Magna, o seu fundamento de validade.

Assim,  as  normas  jurídicas  primárias  são,  em  princípio,

aquelas espécies normativas listadas no art. 59 do Estatuto Maior, pelo qual

o  processo  legislativo  compreende  a  elaboração  de  emendas

constitucionais,  leis  complementares,  leis  ordinárias,  leis  delegadas,

medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.
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Alguns autores acrescentam, como norma jurídica primária, o

tratado internacional. Este vige, em nosso direito interno, em regra, com o

status  jurídico  de  lei  ordinária.  Quando  dispõe  sobre  direitos  humanos,

entretanto,  pode viger com o status de emenda à Constituição.  Não nos

cabe aqui, entretanto, discutir esse tema.

Discute-se,  igualmente,  a  condição  do  chamado  decreto

autônomo, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 32, de 2004.

Esta  Emenda,  que tratou do instituto  da  medida  provisória,  autorizou o

Presidente da República a dispor, mediante decreto, sobre “organização e

funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de

despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos”. É o que consta do

inciso VI do art. 84 da Carta Magna.

Ademais  disso,  tem  o  Presidente  a  competência  para

regulamentar as leis, mediante decreto, consoante o inciso IV do mesmo

art.  84,  pelo  qual  compete  privativamente  ao  Presidente  da  República

“sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos

e regulamentos para a sua fiel execução.

O  decreto  autônomo,  e  o  seu  manejo,  poderia  constituir  o

principal fundamento constitucional para a edição do Decreto nº 8.243, de

2014. E, com efeito, o seu texto faz efetivamente referência a essa norma

constitucional.

Eis o texto do preâmbulo do Decreto nº 8.423, de 2014: “A

PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o

art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista

o disposto no art. 3º, caput, inciso I, e no art. 17 da Lei nº 10.683, de 28 de

maio de 2003, DECRETA:” 
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Recorde-se que o preâmbulo de uma norma legislativa deve

destinar-se, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 95, de 1998, que

dispõe  sobre  a  elaboração  de  leis,  a  indicar  o  órgão  ou  instituição

competente para a prática do ato e sua base legal.

Portanto,  o  órgão  competente  para  a  edição  do  Decreto

apreciado é a Presidência da República, e a sua base legal repousaria nos

incisos  IV  e  VI  do  art.  84  da  Constituição.  Ocorre  que  uma  norma

constitucional  (o  inciso  VI  do  art.  84)  autoriza  o  chamado  decreto

autônomo,  que  se  destina  a  dispor  sobre  o  funcionamento  interno  da

Administração Pública – do Poder Executivo, é claro – e a outra (o inciso

IV do mesmo art. 84), autoriza a expedição de decreto para a fiel execução

de uma lei determinada.

A Lei, na espécie, como informa o preâmbulo do Decreto nº

8.243, de 2014, é a Lei nº 10.863, de 28 de maio de 2003. Trata-se da

norma jurídica primária que “dispõe sobre a organização da Presidência da

República e dos Ministérios, e dá outras providências”.

O art. 3º, caput, e o art. 17 da lei nº 10.863, de 2003, tratam, o

primeiro, das atribuições da Secretaria Geral da Presidência da República,

ente  ao  qual  cabe  “assistir  direta  e  imediatamente  o  Presidente  da

República  no  desempenho  de  suas  funções”,  enquanto  o  art.  17  dispõe

sobre as atribuições da Controladoria Geral da União.

A  Lei  nº  10.863,  de  2003,  dispõe  sobre  as  funções

administrativas  e  político-administrativas  da  Presidência  da  República  e

dos diversos ministérios. 
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Esta  Lei  trata  das  competências  da  Secretaria-Geral  da

Presidência para articular, no âmbito do Poder Executivo, a participação

neste  Poder  de  instituições  sociais.  Não  trata,  entretanto,  do

estabelecimento de “políticas nacionais”.

Não  existe  em  tal  Lei,  a  norma  legal  primária  em  que  a

Presidência da República anuncia lastrear o Decreto nº 8243, de 2014, o

chamando fundamento de validade para a edição de uma norma jurídica

secundária  que  disponha  sobre  “políticas  nacionais”,  quanto  a  uma

determinada matéria.

O argumento que se poderia manejar, então, seria no sentido

de que aqui se trataria de um decreto autônomo. Entretanto, o Decreto nº

8243, de 2014, como o declara formalmente sua ementa, “institui a Política

Nacional  de  Participação  Social”,  e  trata  de  outras  matérias.  Não  se

cuidaria, aqui, portanto, da organização e funcionamento da administração

federal, fundamento do decreto autônomo, consoante o inciso VI do art. 84

do Texto Constitucional. 

Estaríamos, nesse caso, diante do típico caso de exorbitância

do poder  regulamentar,  a  que  se  refere  o inciso  V do art.  49 da  Carta

Magna. Essa norma constitucional estabelece que a competência exclusiva

do Congresso Nacional para “sustar os atos normativos do Poder Executivo

que  exorbitem  do  poder  regulamentar  ou  dos  limites  de  delegação

legislativa”.

A  Lei  nº  10.863,  de  2003,  trata  da  organização  e  do

funcionamento da Presidência da República e dos ministérios, enquanto o

Decreto nº 8.243, de 2014, que declara regulamentar essa Lei, dispõe sobre
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a política  nacional  de participação popular,  matéria  a  que a  Lei  não se

refere.

Acatado esse  entendimento,  seria admissível  a conclusão de

que e o Decreto é injurídico, por exorbitância do poder regulamentar.

O  instrumento  legislativo  apto  a  discutir  a  matéria,  e

determinar a sustação da vigência da norma legislativa ora em debate é o

decreto legislativo, cuja iniciativa cabe a qualquer congressista (CF, art. 49,

inciso V).

Compete  ao  Congresso  Nacional,  detentor  do  Poder

Legislativo, diz a Carta Magna, em seu art. 48, caput, combinado com o art.

22, inciso XIII “dispor sobre todas as matérias de competência da União”,

entre elas “nacionalidade e cidadania”. 

O  art.  22,  caput,  da  Constituição,  determina  ser  essa

competência  legislativa  “privativa”.  Ou  seja,  trata-se  de  competência

legislativa do Congresso Nacional que é insuscetível de delegação.

Por  fim,  cabe  anotar,  a  título  de  informação,  que  se

desconhece,  no  direito  brasileiro,  uma  política  nacional  sobre  alguma

matéria relevante que tenha sido instituída por decreto. A regra, de que não

se conhece exceção, é que as políticas nacionais, dada sua natureza, sejam

determinadas  mediante  a  chamada  lei  formal,  ou  seja,  uma  proposição

legislativa regularmente apreciada pelo Congresso Nacional e convertida

em lei mediante a sanção do Presidente da República.

Exemplos do que aqui se informa são a Lei nº 6.938, de 31 de

agosto de 1981, que dispõe sobre a política nacional de meio ambiente; a
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Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política nacional

do idoso;  a  Lei  nº  9.433,  de  8 de janeiro de  1997,  que dispõe  sobre  a

política nacional de recursos hídricos; a Lei nº 10.305, de 2 de agosto de

2010, que dispõe sobre a política nacional de resíduos sólidos; e a Lei nº

9.795,  de 27 de  abril  de 1999,  que  dispõe  sobre a  política  nacional  de

educação ambiental.

Outros  exemplos  de  assuntos  que  mereceram  a  disciplina

normativa  mediante  lei  formal  podem ser  citados,  tais  como  a  Política

Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  objeto  da  Lei  nº  12.587,  de  2012;  a

Política Nacional sobre Mudança de Clima, matéria da Lei nº 12.187, de

2009; e a Política Nacional do Livro, instituída mediante a Lei nº 10.753,

de 2003.

Há,  em  tramitação  no  Congresso  Nacional,  proposições

legislativas voltadas ao estabelecimento de novas políticas nacionais, como

o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2013, que institui a Política Nacional

da Cultura Viva, ora sob apreciação do Senado Federal. 

Mesmo  no  âmbito  do  Poder  Executivo  existem  comitês

interministeriais  incumbidos  de  elaborar  anteprojetos  de  lei,  para  futuro

encaminhamento  ao  Congresso  Nacional  do  projeto  respectivo,  com  o

propósito de elaborar a Política Nacional de Florestas.

Torna-se incompreensível, desse modo, que se entenda que a

Política Nacional de Participação Popular, tema de intenso interesse para a

cidadania,  não  seja  merecedora  da  disciplina  normativa  mediante  lei

formal.
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Exemplifique-se com a definição jurídica – ainda que para os

termos  do  próprio  decreto  –  do  que  seja  sociedade  civil.  Tal  definição

consta  do inciso  I  do art.  2º  do Decreto nº  8.243,  de 2014.  Parece-nos

induvidoso que uma definição jurídica dessa dimensão deve ser objeto de

lei formal, não de um decreto presidencial.

Sobre a constitucionalidade material do Decreto nº 8.243,

de 2014

Quanto à dimensão constitucional das normas que constam do

Decreto  nº  8243,  de  2014,  caberia  um  exame  mais  detalhado  sobre  a

interseção  entre  as  competências  das  instituições  ali  instituídas  ou

disciplinadas e as competências constitucionais do Poder Legislativo. 

À  primeira  vista,  entretanto,  não  nos  parece  haver  ofensa

frontal aos princípios da Carta Magna. Aqui se trata de apreciar a norma

legal efetivamente existente, não supostas intenções de seus emissores.

O Decreto nº 8.243, de 2014, dispõe sobre a política nacional

de  participação  popular  e  institui  o  Sistema  Nacional  de  Participação

Social, além de conferir diversas atribuições a órgãos do Poder Executivo. 

Cumpre anotar, ademais, que a matéria ora discutida constitui,

em boa medida, uma daquelas que se podem compreender como dispostas

à liberdade de conformação legislativa do Congresso Nacional. Ou seja, o

legislador  tem,  a  esse  respeito,  diversas  opções.  Pode-se  concordar  ou

divergir  da  opção  adotada,  sem  que  a  mesma  seja  entendida  como

inconstitucional.
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Na perspectiva aqui adotada, as suas normas – ainda que se

possa ter diante delas algumas reservas - poderiam ser entendidas como

compatíveis  com o Texto Constitucional,  desde que constassem de uma

proposição  legislativa  regularmente  encaminhada  pela  Presidência  da

República para o exame do Congresso Nacional, ente ao qual compete, de

forma privativa, dispor sobre as matérias pertinentes à cidadania, consoante

expressa dicção do art. 22, inciso XII combinado com o art. 48, caput, da

Constituição da República.

Algumas observações a respeito do mérito do Decreto nº 8.243, de 2014.

A  respeito  do  mérito  do  decreto,  há  que  se  assinalar,  em

primeiro lugar, que se trata muito mais de um esforço de sistematização e

articulação de instâncias e mecanismos de participação social já existentes

em prol  do diálogo e  da atuação conjunta com a administração pública

federal,  do  que  a  criação  de  novas  instâncias  e  mecanismos  com essa

finalidade.

Sequências de conferencias nacionais de políticas públicas a

respeito  dos  mais  diversos  temas  se  sucedem hoje  no  Brasil.  Coube  o

pioneirismo à área de saúde, cuja primeira conferência nacional foi prevista

em Lei da década de 1930, e realizou, em 2012, sua décima quarta edição.

Houve,  entre  outros  exemplos  adicionais,  três  conferências  nacionais  de

cultura e outras três de economia solidária. Apenas no biênio 2013-2014,

19  conferências  nacionais,  sobre  educação,  saúde,  turismo,  previdência,

pesca, segurança pública, cidades, entre outros assuntos, foram realizadas

ou tem sua realização prevista.

De maneira  análoga,  o  número de conselhos  sobre políticas

públicas  multiplicou-se,  após  1988,  principalmente  nos  Municípios,  ao
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abrigo de diversos dispositivos constitucionais. Conforme levantamento do

IBGE, datado de 1999, nas áreas de saúde, assistência social e educação,

operavam, naquele ano, mais de cinco mil conselhos, em cada uma delas.

Havia,  ainda,  quase  quatro  mil  conselhos  dedicados  à  criança  e  ao

adolescente,  além  de  números  menores  nas  áreas  de  meio-ambiente,

turismo, habitação, transporte e política urbana.

Audiência  pública,  consulta  pública  e  fóruns  interconselhos

são,  também,  mecanismos  e  instâncias  já  existentes,  que  contam  com

normatização definida sobre seu funcionamento.

Nessa situação, fica claro que 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.

No entanto, a formulação presente de alguns dispositivos do

decreto enseja, salvo melhor juízo, ambiguidades na sua interpretação que

podem configurar uma situação de risco, na perspectiva dos objetivos do

decreto e das diretrizes expostas no seu texto.

O  primeiro  ponto  polêmico,  nessa  linha  de  argumentação,

reside  na  seleção  dos  cidadãos,  coletivos,  movimentos  sociais

institucionalizados ou não, suas redes e organizações para a participação

em todas  as  instâncias  e  mecanismos  de  participação  regulados  no  seu

texto.  O  decreto  prevê  dois  procedimentos  alternativos:  eleição  ou

indicação por parte da sociedade civil. O problema reside na multiplicidade
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da representação da sociedade civil sobre cada um dos temas de políticas

públicas  face  ao  número  limitado  de  assentos  disponíveis  para  sua

participação. O decreto não se pronuncia sobre critérios para presidir esse

processo  de  seleção.  Nesse  caso,  a  possibilidade  de  as  entidades  serem

contempladas por meio de convite do governo é real, o que abre espaço

para o viés partidário na formação desses organismos. O risco é, portanto, o

da partidarização, de tomar a parte pelo todo do movimento e produzir um

diálogo sem alteridade, no qual a crítica, o convencimento e a mudança de

posições são possibilidades excluídas a priori.

O segundo ponto que merece reflexão é a hipótese prevista no

§  5º  do  art.  10,  que  prevê  a  hipótese  de  transferência  de  recursos

financeiros  de  dotações  consignadas  no  fundo  do  respectivo  conselho.

Esses fundos não são mencionados nos demais artigos do decreto. Uma vez

que a criação de fundos exige lei formal, o dispositivo parece referir-se a

dotações previstas na lei orçamentária para esses conselhos. Nesse caso, o

conselho  selecionará  projetos  de  acordo  com  suas  diretrizes  para

financiamento? No decreto não há resposta para essas perguntas. O fato é

que, se a resposta a essa pergunta for  afirmativa,  uma nova situação de

risco se configura, sempre do ponto de vista dos objetivos do decreto: o

risco da cooptação dos movimentos sociais por parte do Estado.

Aqui o risco não é o do viés na seleção, mas o da supressão da

autonomia  desses  movimentos,  em  contradição  com  as  diretrizes

manifestas do projeto, em benefício dos interesses governistas.

O terceiro ponto a considerar  é a estrutura,  a ordem,  que o

decreto supõe existir  nos movimentos  para possibilitar  seu diálogo com

eles. O âmbito do decreto é federal. Uma das atividades por ele previstas é

o diálogo com estados e municípios para favorecer neles a implantação e
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expansão de atividades congruentes com a PNPS. A premissa implícita é

que  os  movimentos  dispõem  de  estruturas  organizadas  no  âmbito  dos

diferentes entes da Federação.  Movimentos  surgem de demandas  locais.

Muitos desses movimentos não se organizam, nem pretendem fazê-lo, nos

âmbitos  estadual  e  federal.  Como  irão  participar  do  diálogo  com  a

administração  pública  federal?  Quais  os  objetos,  e  os  interlocutores

possíveis  do  governo  sobre  esses  objetos,  de  mesas  de  diálogo,  por

exemplo, constituídas para prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais?

Aparentemente, o tipo de movimento social adequado para esse fim é o de

um movimento social estatizado, como o movimento sindical, que tem sua

organização definida em lei, com presença regulada nas instâncias locais,

estaduais e nacionais.

Síntese 

Em  apertada  síntese,  portanto,  podemos  afirmar  quanto  ao

Decreto nº 8243, que:

1. Não  nos  parece  apropriado  o  questionamento  da

constitucionalidade material da norma legislativa expedida

pelo  Poder  Executivo;  caberia  mais,  no  plano  material,

discutir  o conteúdo do mesmo,  o seu mérito,  o conteúdo

político/jurídico do que ali se encontra disposto;

2. No  plano  da  jurídico/constitucional,  pode  caber  o

questionamento  sobre  a  constitucionalidade  formal  do

Decreto  ora  discutido,  pois  a  matéria  nele  veiculada,  o

exercício da cidadania e os direitos políticos, exigeria lei

formal, consoante definição constitucional;
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3. Cabe  igualmente  a  crítica  à  boa  parte  do  que  ali  é

disciplinado,  em face  de sua inocuidade,  assim como da

ausência de necessidade, e, outras vezes, da preexistência

de regras com o mesmo conteúdo;

4. A parte inovadora,  entretanto, é criticável não apenas do

ponto  de  vista  da  inconstitucionalidade  formal,  pois  a

matéria  exige  projeto  de  lei  regularmente  aprovado  pelo

Congresso Nacional, com a participação das minorias, mas

também quanto ao seu conteúdo, por se tratar de tentativa

de submeter os movimentos sociais a controle estatal;

5. Nesse passo, a maior crítica ao Decreto, consoante o nosso

entendimento, reside nesse fato: ele expressaria, em alguma

medida,  concepções político-idelógicas de viés autoritário

amplamente acatadas no Século XX, especialmente quanto

à  relação  entre  o  Estado  e  os  movimentos  sociais,  estes

vistos como carentes de “coordenação e articulação”, por

aquele.  

Essas as informações e observações que julgamos pertinentes
ao pedido da Senadora Ana Amélia. 

Consultoria Legislativa, 5 de novembro de 2014.

Arlindo Fernandes de Oliveira

Consultor Legislativo
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