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Resumo: No Estado Democrático de Direito, adotado pela Constituição Federal de 1988, a 
participação social é fundamental para efetivar as conquistas dos direitos 
constitucionalizados. Neste sentido foi aprovado o Decreto nº 8.243/2014, que pretendeu 
implementar o Plano Nacional de Participação Social. Neste ato governamental e para esta 
pesquisa, destaca-se, a relevância desta iniciativa para a gestão democrática das políticas 
públicas por meio de novas práticas democráticas. Este ato administrativo, no entanto, está 
em processo de  sustação, desde outubro de 2014, atualmente no Senado Federal, sob 
argumento de que o Executivo excedeu o exercício do poder regulamentar e estaria 
legislando sobre matéria exclusiva do Poder Legislativo. 
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Abstract: The Brazilian Federal Constitucion from 1988 adopted the model of Democratic 
rule of law State, where Social Participation is fundamental to enforce the achievement for 
constitucional rights. Thus, the Decree 8.243/2014 was aproved aiming at carrying out the 
National Policy on Social Participation. For this government act and for this research, the 
relevance of this initiative stands out for the democratic management of public policies 
through new democratic practices. However, this administrative act has been in suspension 
process since October, 2014 in the Federal Senate, under the argument that the Executive 
exceed on the practice of regulating and would be legislating on issues that are exclusively of 
the Legislative. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O Estado Brasileiro, regido tradicionalmente pelo modelo de representação política, 

tem por objetivo na Constituição Federal de 1988 (Art. 1º, parágrafo único), avançar para um 

Estado Democrático de Direito. Este caminho legitima a participação social por meio de 

vários instrumentos já instituídos na dinâmica atual da política nacional, para construir e 

gerir políticas públicas, tais como os orçamentos participativos, conselhos, comissões, 

conferências, audiências, consultas públicas.  

Exemplo da implementação destes instrumentos de democracia participativa é o 

Decreto Presidencial nº 8.243/2014 que institui a Política Nacional de Participação Social 

(PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS), com a finalidade de viabilizar a 

atuação conjunta entre a administração federal e a sociedade civil. Este ato administrativo 

privativo do Presidente da República, está em processo de sustação de sua validade 

(Decreto Legislativo nº 1491/2014), no Senado Federal, sob argumento de que o Executivo 

estaria excendo em seu poder de regulamentar, inovando no ordenamento jurídico, e esta 

atribuição é exclusiva do Legislativo. 

Este tema assume especial atualidade e relevância, diante de um cenário político, 

social e econômico contemporâneo, em que há permanente reclamo da sociedade sobre as 

desigualdades sociais e de um sistema representativo em crise de legitimidade. Assim, deve 

ser aplaudida qualquer iniciativa de participação social para definir as prioridades na 

construção e execução de políticas públicas de responsabilidade do Estado. 

Utilizando análise bibliográfica, de documentos e atos legislativos, primando pela 

interlocução entre as áreas do Direito, Serviço Social e da Ciência Política, a intenção deste 

estudo é argumentar sobre a importância da democracia participativa para gestão de 

políticas públicas, porque é instrumento de fortalecimento da democracia representativa.  

Não são caminhos excludentes e sim que podem, efetivamente, possibilitar a convivência 

com as legítimas possibilidades do Estado Democrático de Direito. 

2 A LEGITIMIDADE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E A DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

 

O Estado brasileiro atual é definido como Estado Democrático de Direito. É Estado 

de Direito, pelo fato de ter sido criado e regulado por uma Constituição, na qual, o exercício 

do poder político fora equacionado entre órgãos independentes e harmônicos, havendo, 

comumente, uma relação de controle recíproco entre si. Um órgão tem a prerrogativa de 
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legislar, o outro de executar e, um terceiro, de julgar. Todos possuem sua atividade limitada 

a esfera da liberdade dos indivíduos, os quais também devem observar e respeitar a lei 

produzida por um deles (SUNDFELD, 2009, p. 38-39). Entretanto, este Estado ainda não é 

necessariamente democrático. Ao Estado de Direito foi gradativamente incorporado 

instrumentos democráticos, para que, de modo regular, o povo participasse do exercício do 

poder. Estes instrumentos são concentrados na noção de República. 

A República compete ao exercício direto do poder público por agentes escolhidos 

pelo povo para serem seus representantes. Os representantes, que são os verdadeiros 

exercentes do poder, atuam como procuradores dos titulares do poder político, o povo. Esta 

procuração política é concedida ou renovada a cada eleição periódica, o que “assegura a 

fidelidade aos mandatos e possibilita a alternância no poder” (ATALIBA, p. 13 apud 

SUNDFELD, 2009, p. 51). Para isto, o constituinte se preocupou em assegurar a garantia 

aos direitos políticos, de maneira que eles integrassem o conjunto dos direitos individuais, 

assegurando, assim, a participação do povo nas decisões políticas do Estado. Logo, hoje, 

Estado Democrático e Estado de Direito se fundem, compreendendo em instituições 

imprescindíveis na garantia de liberdades para o correto exercício do poder democrático, 

fundamentado na verve dos direitos fundamentais.  

A Constituição brasileira não se limitou ao modelo hegemônico de democracia liberal 

ancorado estritamente nas regras representativas, ela adotou instrumentos de participação 

popular direta. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal prelude que “Todo o 

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

termos desta Constituição” (BRASIL, 1988, grifo nosso). Logo, a Carta Constitucional dá 

abertura para a introdução de instrumentos democráticos participativos na democracia 

brasileira. Ressalva-se que o constituinte deixou instituído alguns institutos de participação 

direta no artigo 14, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.  

Para além dos dispositivos já citados e em vista da premissa da reforma gerencial do 

Estado, este estudo volta o seu foco para novas práticas democráticas, possibilitando ao 

cidadão ultrapassar o lugar comum do sufrágio para participar diretamente do exercício do 

poder político, por meio da formulação, da execução e do próprio controle das políticas 

públicas. 

As conferências nacionais de políticas públicas, os conselhos nacionais de políticas, 

as audiências públicas e o orçamento participativo são exemplos desta transformação que 

visa descentralizar o foco decisório e avaliativo das políticas públicas. As conferências 

nacionais de políticas públicas abrem o espaço de diálogo para uma agenda que conjugue a 

sociedade civil e o Estado, tendo em seus objetivos “definir princípios e diretrizes para as 

políticas setoriais, elaborar planos estratégicos para o setor, bem como avaliar e monitorar 

programas em andamento” (SANTOS e GUGLIANO, 2014, p. 07). Sua organização se 



 

4 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

realiza numa estrutura piramidal de participação e representação, na qual os níveis 

municipal e estadual elegem seus delegados, os quais recolhem as propostas a serem 

levadas à etapa nacional, local onde se realiza o diálogo entre sociedade civil e o Estado 

(ROMÃO, 2014, p. 04).  

Diferentemente das conferências, que são convocadas pelo Poder Executivo e sem o 

requisito da periodicidade, os conselhos nacionais de políticas públicas tem caráter 

permanente, fazendo-se presente nos três níveis federativos e proporcionando o debate 

entre representantes do governo e da sociedade civil no contexto de algum setor específico 

de políticas públicas (ROMÃO, 2014, p. 03). As audiências públicas também são realizadas 

nos três níveis federativos, entretanto, diferente dos mecanismos anteriores, ela funciona 

tanto no âmbito do Executivo, no Legislativo, quanto no Judiciário, tratando-se “de uma 

reunião presencial e aberta a quaisquer cidadãos, em que um projeto específico é colocado 

a consulta pública, de maneira a que o poder público possa aperfeiçoá-lo, esclarecer 

dúvidas, recolher divergências de mérito e de forma” (ROMÃO, 2014, p. 04).  

O sentido de uma nova arquitetura participativa é proporcionar espaços de diálogo 

entre a sociedade civil e o Estado (AIRES E GUIMARÃES, 2014, p. 02), e vale ressaltar que 

a ampliação dos arranjos participativos não é consequente do enfraquecimento do modelo 

tradicional representativo, de modo que ele tenha se tornado menos apto a representar o 

cidadão ou tenha declinado sua lógica democrática. Na realidade, o sentido desenvolvido é 

de que o surgimento e o desenvolvimento de novos espaços democráticos, com 

envolvimento de novos atores na gestão da coisa pública, isto é, o controle social, deve ser 

encarado como forma de aperfeiçoamento da representação política, em congruência a 

tornar o Estado mais forte e eficaz.   

A descentralização e o controle social são resultados do processo de 

democratização e fatores que contribuem para a governança democrática. O avanço da 

democracia depende da fomentação do debate público e das formas de controle social que 

nascem no nível local e são alimentada pela transmissão de poder (BRESSER-PEREIRA, 

2009, p. 201). 

Em outubro de 2012 foi realizado o I Seminário Nacional de Participação Social, com 

reuniões entre setores de movimento social, ONGs, institutos de pesquisa, entre outros 

grupos. A questão de um sistema de participação foi colocada em debate e teve recepção 

positiva. Neste espaço democrático estão as raízes para a construção de uma Política 

Nacional de Participação Social (PNPS) e de um Sistema Nacional de Participação Social 

(SNPS). Segundo Pontual: 

 

Trata-se de construir um conjunto de diretrizes, de orientações a serem 
institucionalizadas em algum momento e que deixem claro o compromisso 
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do Estado em promover a participação social. Uma expressão desse 
compromisso é o arranjo das institucionalidades na forma de um sistema 
[...] no caso da participação social, nós temos uma situação mais complexa 
porque a participação é uma diretriz transversal às políticas. Ela não é por si 
só uma política finalística, é uma política de acordo, ela envolve também 
uma complexidade e uma diversidade de atores bastante maior [...] tem que 
ser um sistema não hierarquizado, aberto, flexível, capaz de incorporar 
inovações no campo da participação (LAVALLE e SZWAKO, 2014, p. 101-
102). 

 

Depois do debate realizado nas conferências nacionais, a então Secretaria-Geral da 

Presidência da República, Pedro Pontual, teve como resposta da população que o governo 

precisava melhorar as respostas dadas aos conselhos, pois a impressão dos que 

participavam destes debates, era que o governo se esquecia de lhes dar respostas ou 

soluções. Notou-se a necessidade da criação de uma mesa de monitoramento dos 

ministérios, para que cada um desse uma resposta afirmativa ou negativa às 

reinvindicações apresentadas nas conferências e nos conselhos. Ou seja, o que se 

constatava era uma defasagem de comunicação devido a não institucionalização destes 

mecanismos. Finalmente em 30 de Maio de 2014 foi apresentado pela então presidente da 

República Dilma Roussef o Decreto nº 8.243, instituindo o Plano Nacional de Participação 

Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) (BRASIL, 2014).  

3 DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.423/2014: O PLANO NACIONAL DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O DEBATE ENTRE AS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS 
DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

 

Um Estado forte e eficaz é aquele que seja capaz de garantir o exercício dos direitos 

republicanos e que possua uma boa estratégia de gestão, tendo como um de seus alicerces 

a prestação eficiente dos serviços públicos aos cidadãos. Mas, para que isto se efetive, é 

necessário enriquecer e motivar o controle da sociedade sobre a administração pública, 

sendo aquela, destinatária das atividades desta. A sociedade deve participar do Estado, pois 

é titular de poder político e como receptora dos serviços estatais, deve avaliar e exigir 

melhorias.  

A Política Nacional de Participação Social surge neste cenário onde há necessidade 

de aprimorar o espaço político. O que não será feito por meio da eliminação do sistema 

representativo, mas sim da sua manutenção e aperfeiçoamento por meio da utilização de 

mecanismos de participação direta da população no controle e na avaliação das políticas 

que lhes são destinadas.  

É de longa data que a Administração Pública carece de instrumentos para efetivar a 

gestão pública participativa. A partir desta necessidade de articular e promover os processos 

participativos e a sinergia entre os órgãos da administração pública federal, é que nasce a 
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Política Nacional de Participação Social por meio do Decreto nº 8.243/2014, cuja 

competência está prevista nos artigos 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a” da Constituição 

Federal, no artigo 3º, caput, inciso I e artigo 17 da Lei nº 10.683/2003. Esta lei é o 

fundamento de existência e validade do Decreto ao dispor que compete à Secretaria de 

Governo da Presidência da República, órgão auxiliar do chefe do Executivo Federal a 

coordenação política e social, ou seja, o “relacionamento e articulação com as entidades da 

sociedade civil e na criação e implementação de instrumentos de consulta e participação 

popular de interesse do Poder Executivo” (BRASIL, 2003). 

Com a publicação do decreto muitas críticas parlamentares e mídia foram 

registradas. Entre elas, apontavam, em tom pejorativo, que o governo queria se aproximar 

do sistema político de participação popular de países como a Bolívia e a Venezuela, e neste 

sentido, estar atentando contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. 

Ainda, por permitir a participação de movimentos sociais e possibilitaria a eles poderes 

acima dos demais cidadãos que deles não participam, ferindo o fundamento da igualdade 

perante a lei e o princípio da representação democrática (AZEVEDO, 2014a).  

Neste polêmico ambiente os deputados federais do Partido Democrata apresentaram 

à Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 1491 de 30 de maio de 

2014 (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2014) com o intuito de sustar o decreto presidencial 

nos termos do art. 49, inciso V, da Carta Constitucional, que prevê poder congressual para 

“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 

limites de delegação legislativa” (BRASIL, 1988).  

O poder congressual de sustar atos do Executivo que exorbitem o poder 

regulamentar é uma inovação trazida pela Constituição Federal de 1988. É um dispositivo 

controvertido na doutrina. Segundo Anna Cândida da Cunha Ferraz, o poder congressual de 

sustar atos exorbitantes do poder regulamentar do Chefe do Executivo é um instrumento 

que ao invés de favorecer o equilíbrio entre os poderes, instala um novo polo de conflito 

entre Legislativo e Executivo (FERRAZ, 1994, p. 83). O regulamento não pode ser extra, 

ultra ou contra legem, mas a escolha dos meios e a oportunidade da execução da lei é uma 

atividade discricionária do Executivo (FERRAZ, 1994, p. 83). Neste sentido, alega Ferraz: 

 

Diante da nova atribuição constitucional do Legislativo, o campo 
discricionário de atuação do Poder Executivo parece ficar reduzido à 
interpretação que o próprio Legislativo dá à aplicação da lei, o que significa 
dizer, talvez com certo exagero, que o Poder Legislativo legisla e determina, 
também, o campo e o alcance da função presidencial de “execução das 
leis”; veja-se que, neste caso, o limite da ação do Executivo não é a lei, mas 
a “interpretação política (ou autêntica) da lei”, ou seja, o entendimento do 
órgão legislativo (1994, p. 87). 
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Logo, para Ferraz, a sustação legislativa representa um controle de 

discricionariedade do Poder Executivo em relação ao poder regulamentar. Para Valadão 

(2002, p. 290-291), a hipótese da sustação parlamentar não está baseada no controle de 

discricionariedade, mas sim, no controle de um eventual excesso de poder do Executivo no 

exercício do poder regulamentar, o que faz para além dos limites da lei. Ressalta que o 

controle externo parlamentar exercido com base no artigo 49, V da Constituição Federal se 

restringe às hipóteses de não adequação dos limites da lei regulamentada. Defende que o 

referido dispositivo não é uma norma que dê desequilíbrio ao sistema de freios e 

contrapesos, ao extremo de propor sua supressão do texto constitucional3 (VALADÃO, 

2002, p. 293).  

Em face de todos os argumentos apresentados pode-se indagar: um Plano Nacional 

de Política Social, que importa em participação social para a gestão de políticas públicas, 

somente poderá ser implementado com autorização do Legislativo, por meio da Lei, para 

respeitar o sistema representativo? Ou a iniciativa do Executivo, por meio do poder 

regulamentar, que abriria portas para o sistema de democracia participativa, seria 

inconstitucional? 

4 O EMBATE DE LEGITIMIDADE ENTRE A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA A GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

Entende-se por gestão de política pública o conjunto de decisões administrativas 

sobre a execução prioritária e controle das ações que têm por destinatários a sociedade, 

autorizadas por Lei ou pela Constituição, para cumprir com as atribuições constitucionais do 

Estado. Entre elas compreende a gestão de políticas públicas nas áreas da saúde, 

educação, assistência social e tantas outras. Incluir a participação social para estas 

decisões assegura a legitimação das políticas públicas.  

Afirmam os críticos que o Decreto nº 8.243/2014, que introduziu o Plano Nacional de 

Participação Social, atenta contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional 

posta, como descrito nos itens anteriores. Para enfrentar tal argumento pode-se afirmar que 

nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Carta Magna de 1988, que “todo poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta 

Constituição” (BRASIL, 2016a). Ao expressar o exercício direto e indireto do poder pelo 

povo a Constituição possibilita que o modelo democrático representativo e o modelo 

participativo interajam dentro da ordem do Estado Democrático de Direito.  

                                                 
3 “Ultrapassando o objetivo visado pela engenhosa construção do sistema de freios e contrapesos, 
inerente ao sistema, desequilibra o pêndulo do poder em favor do Legislativo [...] Diante de tudo 
quanto foi exposto, ficaria inconcluso este trabalho se não se sugerisse a supressão do inciso V, do 
artigo 49, da Constituição Brasileira em vigor” (FERRAZ, 1994, p. 213-215). 
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Conforme Thamy Pogrebinschi (2014, p 04), os meios nacionais de participação 

social tem o objetivo de reforçar a representação eleitoral, razão que se dá pela capacidade 

das informações colhidas em conferências e conselhos de políticas públicas serem de 

grande valor aos próprios parlamentares, pois, são espaços onde os representantes podem 

ouvir seus eleitores, atuais e potenciais, em um espaço de tempo menor aos tradicionais 

quatro anos esperados para o pleito eleitoral. Em pesquisa com Fabiano, Pogrebinschi 

(2011, p. 299) demonstrou que as conferências nacionais de políticas públicas impulsionam 

a atividade legislativa do Congresso Nacional, fortalecendo a democracia representativa por 

meio de práticas participativas. Em suas pesquisas, Pogrebinschi (2014, p. 03) expõe que: 

 

[...] 56% da legislação aprovada no Congresso convergente com as 
recomendações das conferências nacionais têm iniciativa no próprio Poder 
Legislativo – ou seja, bem mais do que os cerca de 15% das iniciativas que 
lhe cabem no volume total da legislação promulgada desde 1988. 

 

 Ocorre que, as necessidades e as demandas locais não são plenas no puro 

julgamento dos técnicos e dos administradores, eles são sujeitos necessários, entretanto, 

faz-se indispensável ouvir os usuários e beneficiários de políticas públicas. Desta forma, os 

mecanismos de participação popular permitem que os cidadãos sejam ouvidos pela 

Administração Pública na formulação e execução de planos nacionais de políticas. A partir 

deste relacionamento, as demandas populares passam a ocupar um espaço prioritário na 

agenda estatal (AIRES e GUIMARÃES, 2014, p. 01).  

Algumas outras críticas apontaram o Decreto como uma tentativa do governo em 

empreender uma ditadura petista (AZEVEDO, 2014a, 2014b), sob a alegação de que ele 

representaria, estritamente, um plano político do partido dos trabalhadores. Entretanto, 

omitem de suas análises que o primeiro conselho de participação social foi criado no 

governo de Getúlio Vargas, por meio da Lei nº 378/1937, a qual instituiu o Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 1937). Desde então, conselhos de participação social e outros 

mecanismos participativos foram sendo criados na medida em que a sociedade necessitava 

sua participação em temas que julgava importante.  

Alguns veículos midiáticos e a exposição de motivos do PDC nº 1491/2014 alegam 

que os instrumentos para o exercício direto do poder pelo povo, presente no parágrafo único 

do artigo 1º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) estão estipulados, suficiente e 

unicamente, no artigo 14 do mesmo dispositivo legal4, não havendo razões para a criação 

de outros mecanismos. Todavia, esta é uma afirmação equivocada, dado que a Constituição 

Federal de 1998 prevê em outros artigos a participação social como diretriz em certas áreas 

                                                 
4 “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos e nos termos da lei, mediante: I- plebiscito; II – referendo; III - iniciativa popular” 
(BRASIL, Constituição Federal, 2016a).  
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de atuação do Estado. Caso este da área da saúde, em vista da disposição do artigo 198, 

onde, para a organização das ações e dos serviços públicos no Sistema Único de Saúde, 

deve-se observar, entre outras diretrizes, a “participação da comunidade” (BRASIL, 

Constituição Federal, 2016a). Bem como no que diz respeito à assistência social, onde o 

artigo 204 prevê no seu inciso II que as ações governamentais na área da assistência social 

devem ser organizadas com base na “participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” 

(BRASIL, Constituição Federal, 1988). E o caput do artigo 205, o qual estabelece que a 

educação deve ser “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, Constituição Federal, 1988). Além dos dispositivos 

constitucionais, leis infraconstitucionais foram instituídas com a inclusão da participação 

social no rol de suas diretrizes organizativas, como a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 

8080/1990), a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8742/1993), o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e o Estatuto da Cidade.  

Outros críticos alegam que o Plano Nacional de Participação Social promoveria a 

divisão da sociedade em duas categorias, a primeira, supostamente privilegiada, constituída 

por grupos organizados em movimentos sociais, e segunda, formada pelos demais 

cidadãos, conhecidos por “cidadãos comuns”, tendo suprimido o seu direito de participação, 

devido a sua não integração aos movimentos sociais (AZEVEDO, 2014a). Contudo, o artigo 

2º do Decreto dispõe que “Para os fins deste Decreto, considera-se: I - sociedade civil - o 

cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, 

suas redes e suas organizações” (BRASIL, 2016b). Assim, “os cidadãos” – individualmente 

e não organizados nos movimentos sociais – são sujeitos de direito dentro do Sistema 

Nacional de Participação Social, devendo participar ativamente dos mecanismos e 

instâncias de participação. Desta forma, o PNPS é o primeiro passo para o fomento e o 

fortalecimento de uma cultura de participação social.  

Considerando todos os argumentos apresentados pode-se defender que o PNPS 

não cria uma nova instância, como apontam as críticas, mas organiza e sistematiza uma 

gestão administrativa de políticas públicas já previstas em Lei. Portanto, o embate que se 

pretende instalar desconsiderou a conquista civilizatória que é a democracia e a necessária 

legitimidade das decisões que afetam o interesse público. Esta será conquistada pela 

convivência entre a democracia representativa e participativa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A Política Nacional de Participação Social representa uma decisão importante para a 

gestão de políticas públicas. Ao criar espaços onde seja possível o diálogo, as 

reivindicações, sobre a criação, execução e avaliação de políticas públicas, a administração 

pública direciona sua atuação para as necessidades e expectativas dos seus destinatários. 

Apesar do Decreto nº 8.243/2014 ter seus efeitos jurídicos suspensos, os 

argumentos que fundamentam esta suspensão podem receber contra-argumentação com 

fundamento na Constituição Federal de 1988, portanto, este ato administrativo é 

constitucional. Assim, considerando a ordem jurídica vigente a partir de 1988, consolidar o 

direito de participação social na gestão das políticas públicas pode ser efetivado por Lei 

(legislativo) ou ato administrativo (Executivo). Neste sentido haverá o fortalecimento da 

tradicional democracia representativa por meio da participação direta dos(as) cidadãos(ãs). 
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