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A 10 AL DE PARTICIPACAO , 

A AFRO TA PRERROGATIVAS 
O 

Decreto nO 8.243, de 23 de maio 
de 20 14 , que institui a Política 
Nacional de Parti cipação Social 
(PNPS) e o Sistema Nacional de 

Participação Social (SNPSl. além de não 
afrontar ou usurpar poder ou prerrogati
va do Legislativo e nem evidenciar irra
cionalidade admi nistrativa, abuso ou ex
ccsso, oferece à opinião pública proposi
ções de diálogo e de participação. 

Cabe desde logo ter claro que a demo
cracia - com a qual tanto crít.icos quan
to defensores do decreto concordam
não se esgo ta em edição de leis pelo par
lamento nem em eleições para designar 
os representantes. Como processo diário 
econtínuo, consti tui o governo do povo, 
pelo povo e para o povo. 

Po r essa razão, pode o Executivo ado
tar as medidas concretas, em face do que 
a Constituição e as leis lhe encarregam e 
lhe permit em, ass im como as que seu 
programa de gove rno ex ige. Com isso, 
resgata compromisso público pelo qual 
poderia ser politicamente e até judicial
mcnte demandado. De fato, até mesmo a 
dou trina constitucional reconhece que 
promessas de ca mpanh a podem gerar 
direitos ao administrado, por elas re s
pondend o o políti co que as formu la e 
que por elas se elege. 

Desse modo, a iniciativa da presidente 
da República, ao form atar sua adminis
tração com o modelo de execução parti
cipativa, como lhe parecer adequado ao 
conjunto das dire tri zes de seu governo e 
do próprio programa do partido pelo 
qu al se elege u, cumpre tamb ém suas 
obrigações poüticas e adrninisuativas . 

O ato questionado efetivamente veicula 
ideias de corte político-ideológico, dando 
acento à participação social, para que a ad
ministração pública receba a vi talidade das 
aspirações de seus integrantes, muitas ve
zes alijados da part icipação direta. 

A essência do decreto, nessa linha, é a de
finição das direi rizes gera is e dos objelj vos da 
PNPS. Quanto às direlrizes, fica patente a 
preocupação de fazer inserir nas políticas a 
cargo da {Illminislração Jitíblica o reconhe
cimento do direito à participação e parceria 
COm as forças da sociedade civil. Quanto aos 
Objelivos, refl etem a opção política de ele
ger a participação como método de gover-

no. Ou seja, essas diretrizes e esses objetivos 
caracterizam a metodologia escolhida pelo 
governo, em mn quadro inerente ao regime 
democrático. 

Não se pode negar ao presidente da 
República o poder de editar decretos pa
ra a fiel execução da lei ou impedi-lo de 
organizar o Poder Executivo, nos limites 
ditados pela Constituição. A invocação, 
pelo decreto, do a rt. 84 , IV e VI 'a' da 
Constituição, seja como regulamentação 
da Lei n. 10.683/2003, seja como regula
mento autõnomo da orga nização do Po
der Executivo, é inatacável. 

O art. 84 da Co nslilllição confere ao 
Presidwle da Reptíblica o poder de san
cionar. proml/lgar e fazer pl/blicar as leis, 
bem como expedir dec relos e regI/ lamen
tos para sI/a fi el exewção e dispo r me
diante decrelo sobre organização e funcio
namenlO da adminisrração federal, quall
do lI ão implica r au-

acordo como art. 5° do decreto, os órgãos e 
entidades da administraçiio plÍblica federal 
direla e illdireta deverão, respeiladnsasespe
cijicidades de cada caso, cOllSiderar as ills
tâllcias e os mecanismos de participação so
cial para a formlllação, a exeCIlção, o 1Il0ni
IOra melllo e a a /Ia liação de sells programas e 
polílicas plÍblicas. Isto significa dizer que, 
considerá- los como age ntes democrati 
camente necessários, é uma obrigação da 
ad ministração, se as especificid ades de 
cada caso o admitirem ou não o impedi
rem. Essa ressalva afasta irracionalidadcs 
da operação administrativa nas hipóteses 
em que a parti cipação direta não contri
bui efetivamente para a melhori a do ser
viço ou pode prejudicá -lo. 

A própria Mesa de Moniloram elllO de 
Demandas Sociais, incluída no decreto co
mo modalidade de atuação administrativa 
em face dos movimentos sociais, se integra 
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na co nce pção mai s 
modern a de solução mellto de despesa nem 

criação OI/ eXlillção de 
órgãos públicos. As
sim, a presidenle es fd 
ill veslida da aulorida- }> Vice-presideme do Superior Tribunal de 
de de imprim ir à ad- Justiça e do Conselho da Justiça Federal 

de conflitos por via de 
conciliação e negocia
ção ex trajudi cial, o 
qu e, no âmbito do 
Conselho Nacional de 
Justiça, foi erigido comillistraçiio as direti-

vas qlle lhe parecerem adequadas. 
De OUlfO lado, o art. 3', caput, e inciso I, 

da Lei n. 10.683/2003, dispõs que a Secreta
ria-Gerai da Presidéncia da República tem 
por fun\,ão, entre outras, assistir o Presiden
le da Replíblica 110 relacionamenlO earlicu
lação com as el1ridades da sociedade civil e 
na criação e implemelllação de ins(fllmell
lOS de comlllra e parlicipação poplllar de in
leresse do Poder ExeCl/ livo. E no art. 17 da 
mesma lei, também invocado, assumiu o 
Poder Executivo um compromisso formal 
com a transparcncia administrativa. 

O conjunto dessas normativas mosu a 
que a proposta da presidente da República 
tem dois sign ifi ca dos claros. Primeiro, 
uansformar em ato especilico o propósito 
de privilegiar a participação direta da socie
dade na formulação e execução das políti 
C,1S púhlicas. Depois, cumprir um programa 
de govemo, naturalmente ligado ao progra
ma do partido pelo qual foi eleita a presi
dente. Um e outro são fundamentos lógicos 
necessários para a exata compreensão da 
razão e forma do dL'Creto. 

Outra anal ação se mostra decisiva. De 

mo poütica oficial e recomendação expres
sa. Ou seja, a adoção desses mecanismos 
de pacificação, além de afinada com as di
retrizes de outros poderes, refl ete mais 
uma vez uma política de aceitação de for
ças sociais informais como representação 
do poder popular, sem qualquer diminui
ção das instituições legais. 

O decreto deve, ass im, se r lido nessa 
perspectiva As críticas que se elevam con
tra sua redação podem ter conteúdo técni
co-formal, hipótese em que assim deverão 
ser debatidas. Mas as reservas não terão ou
uo significado se estiverem baseadas em 
discbrdáncia politico- ideológica, quando 
serão insuficientes para contestação do ato 
pela via fonnal. 

No entanto, foi com base nesse viés 
que o parl amento, tanto a Cãmara dos 
Deputados quanto o Se nado Federal. 
através de diversos Projetos de Decreto 
Legislativo (PDC 149 1, PDC 1492e PDC 
1494 na Cãmara e ('DC 11 7 Senado), te
ceu duros questionamentos ao decreto. 

Um dos argument os veiculados nesses 
projetos é o de que arregimentar a socicda-

de civil em favor da administração subtrai 
ria a base de representação do parlamento. 
Essa sustentação escorrega em dois pon
tos: em primeiro lu ga r, na insegurança 
quanto à representatividade real dos parla
mentares. Em segundo lugar, na concepção 
equivocada de uma democracia ainda pre
sa a pura formalidade de escolha dos repre
sentantes. 

A arguição de que o dec reto visa im
plodir a democracia representativa não 
tem qualq uer fund amento formal , limi
tando-se a mera crítica defensiva de al 
guns parl amentares di ante da fra gilidade 
de suas bases polfti cas ou eleitora is . O 
decreto não impede nem erige obstácu
los à participação eleiroral nem tolhe a 
propaga nd a ou a mobilização dos parti
dos. Também não prejudica as demais 
formas de participação do eleitor pela via 
do plebisci to, referendo ou iniciativa po
pular, mecanismos que perm anecem 
inalterados. 

Que o decreto não cria órgão ou cargos 
públicos ou eleve a despesa pública, a sim
ples leitura desarmada de seus termos des
mente a afirmação dos parlamentares que 
contra ele se insurgiram. 

O aspecto mais sintomático de uma 
ofensiva ideo lógica está em di zer que o 
Executivo busca perpetuar sua influência 
polftica junto aos movimentos sociais , 
imunizando-os de possíveis al terações ins
titucionais ou eleitorais. O argumento pode 
até ser considerado, mas não tem fo rça pa
ra imputar ao decreto a pecha de inconsti
tucionalidade, já que não é vedado ao titu
lar de poder cercar-se de sustenta\:ão poli
tica bastilllle a lhe garantir a continuidade 
do seu exercício. Essa cooptaçào. própria 
da ati\~dade politico-ideológica, não \~o la 
regra ou normativo algum. Afinal, mesmo 
em termos formais, representa urna inicia
tiva legitima do Executivo, que recebeu o 
mandato da maioria dos eleitores . . 

As fundamentações cxpo,ta. nos proje
tos também nãll \'âo al~m do discurso retó
rico, quando alCgillll que o decreto iD\1abi
liza a participa\:ão dos cidadãos que não se 
incluem nos mecanismos de participação 
social. Pode o Poder Executivo arregimen
tar seus eleitores, emlcgítima sustentação 
de suas ações e nos limites da Il'galidade, 
sem qualquer lesào aos poderl'S do legisla
tivo ou do Judiciário. 


