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RESUMO 

 

 

  O presente trabalho busca analisar como o princípio da gestão participativa na 

seguridade social, estabelecido no artigo 194, § único, inciso VII, da Constituição Federal, 

delimita a atuação dos conselhos gestores na seguridade, em especial, se tais órgãos podem ser 

empregados como instrumentos em que a sociedade participa na construção e definição de 

políticas públicas de estruturação do sistema. Partindo-se da definição do princípio da gestão 

participativa na seguridade social, inicia-se a investigação analisando os conselhos gestores 

nacionais de seguridade social, suas experiências e a crítica que a doutrina nacional apresenta 

ao apontar a baixa efetividade desses órgãos. A discussão envolvendo a fixação da 

miserabilidade para fins de obtenção do benefício assistencial de prestação continuada é 

apresentada como exemplo para demonstrar a pouca interferência dos conselhos gestores na 

formatação da política pública de assistência social e o déficit legislativo em dar, aos conselhos 

de forma geral, poderes deliberativos para atuarem na definição de políticas públicas. 

Alicerçado na estruturação constitucional das competências político-administrativas entre os 

Poderes, são apresentadas a natureza orgânica dos conselhos gestores e os limites pelos quais 

passa a legislação infraconstitucional que os estrutura. A partir daí estabelece-se as premissas 

político-administrativas que norteiam o princípio da gestão participativa na seguridade social, 

seja no que diz respeito ao seu feixe de atribuições (limites de atribuições - poderes políticos), 

seja no que diz respeito à própria estruturação orgânica. Por fim, valendo-se da análise 

comparada do sistema de seguridade social espanhol, demonstra-se a incompletude do sistema 

brasileiro, que, a pretexto de conferir poderes amplos aos conselhos gestores, acaba ceifando, 

na realidade, a própria gestão participativa extraída constitucionalmente do princípio da gestão 

participativa.   

 

Palavras-chave: Princípio da gestão participativa na seguridade social. Conselhos gestores. 

Democracia participativa. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

  The present study aims to analyze how the principle of social participatory in 

management of Social Security, established in article 194, sole paragraph, VII, of the Brazilian 

Federal Constitution delimits the perform of the councils of Social Security, especially, if such 

organs can be used as instruments of social participation in the construction and definition of a 

public policy. Beginning with the definition of the principle of participatory management in 

Social Security, the research analyses the national council’s managers of Social Security, their 

experiences and the critics presented by scholars related to the low effectiveness of these 

organs. The discussion involving the miserableness criterion to obtaining the assistance benefit 

is presented as an example to demonstrate the little interference from management councils in 

shaping public policy on social assistance and the legislative deficit in giving, to councils, 

power to define public policy. Grounded in the constitutional structure which fixed the political 

and administrative competency, it introduces the real nature of the management councils and 

the limits fixed for the infra-constitutional legislation. From these limits, the political-

administrative premises that guide the principle of social participation in the management of 

Social Security are established, either with regard to its functions (limits of political powers), 

either with respect to their own organic structure. Finally, drawing on the comparative analysis 

of the Spanish Social Security system, it shows up the incompleteness of the Brazilian system, 

in which, with the excuse of giving broad powers to the management councils, eliminates, in 

fact, the real social participation management. 
 

Keywords: principle of social participation in social security. Councils management. 

Participatory democracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

L’objective de cette étude est d’analyser comment le principe de gestion participative de la 

sécurité sociale, prévu dans  l'article 194, § unique, de  l'article VII de la Constitution fédérale,  

délimite le rôle des conseils de gestion de la sécurité, en particulier si ces organismes peuvent 

être utilisés comme instruments dans lequel la société participe à la construction et à la 

définition des politiques publiques pour la structuration du système. En partant de la définition 

du principe de gestion participative de la sécurité sociale, l’étude analyse les conseils nationaux 

de gestion de la sécurité sociale, leurs expériences et la critique que la doctrine nationale 

présente en pointant à la faible efficacité de ces organes. La discussion impliquant la fixation 

de la misère dans le but d'obtenir le bénéfice de l'assistance continuée est présentée comme un 

exemple pour démontrer le peu d'ingérence des conseils de gestion dans l'élaboration de la 

politique publique de l'aide sociale et le déficit législatif de donner, aux conseils en général, les 

pouvoirs pour définir les politiques publiques des tels matières. Basé sur la structure 

constitutionnelle des compétences politiques et administratifs entre les Pouvoirs Publiques, sont 

présentés  la nature organique des conseils de gestion et les limites dans lesquels passent la 

législation infra-constitutionnelle que les organise. Dès lors, il se met en place les premisses 

politico-administratives qui guident le principe de gestion participative de la sécurité sociale, 

soit à l'égard de ses obligations (limite d’affectations et  les pouvoirs politiques), soit en ce qui 

concerne à leur propre structure organique . Enfin, en tenant compte  l'analyse comparative du 

système de sécurité sociale espagnol, on peut démontré le caractère incomplet du système 

brésilien, qui, sous le prétexte de donner des grands pouvoirs aux conseils de gestion, finnissent 

par empêcher la gestion participative lui-même, qui figure constitutionnellement  comme le 

principe de la gestion participative. 

 
Mot-clé: principe de gestion participative de la sécurité sociale. Conseils de gestion. La 

démocratie participative 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Ninguém diverge da importância que o sistema de seguridade social brasileiro 

apresenta como instrumento de proteção social. Nele se encontra grande parte do núcleo 

intangível dos direitos sociais fundamentais, que são saúde, previdência e assistência. 

 Dentro desse contexto de importância, os limites e a extensão desse sistema têm 

aflorado intensa discussão desde as décadas de 1970 e 1980. Fruto da crise fiscal vivida naquele 

período, aliada à afirmação da incapacidade estatal de atuar diretamente na economia para 

prover bens e serviços (possível falência do estado provedor), a discussão dos limites, 

retrocessos e custos da seguridade social tem chamado atenção e ocupado o centro do debate 

em quase todo o mundo.  

 No Brasil, agregando-se aos argumentos da crise do estado provedor, apontam-se 

vícios, incongruências e incertezas do sistema nacional, reforçando a argumentação da 

necessidade de discussão e redefinição. 

  Nesse sentido, cita-se o estudo sobre o sistema previdenciário brasileiro, 

apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que, comparando o modelo 

nacional com diversos países, atesta gastos excessivos e distorções na concessão de benefícios. 

Eis parte da conclusão lançada no trabalho: 

 

Este estudo confirma que os gastos com a Previdência são muito elevados em 

comparação com os praticados por outros países, e que este excesso verifica-

se em quase todos os tipos de benefício. Parte das diferenças deve-se ao 

componente redistributivo da Previdência brasileira. Contudo, a maior parte 

das diferenças é atribuída a falhas no desenho dos planos previdenciários, que 

resultam em um número excessivo de beneficiários e em taxas de reposição 

mais elevadas do que as verificadas em outros países. Em termos 

quantitativos, os gastos previdenciários no Brasil consomem 8 pontos 

percentuais do PIB além do que se determinaria por questões demográficas, 

de acordo com a análise seccional com diversos países, realizada neste texto. 

Deste total, 2% explicam-se pela política de redistribuição de renda e os 6% 

restantes por falhas no desenho do plano previdenciário, determinadas por 

suas regras de indexação, sua fórmula de cálculo do benefício e as condições 

de qualificação às aposentadorias e pensões. 

[...] 

Em resumo, os gastos previdenciários no Brasil geram ganhos em termos de 

equidade, mas impõem limitações à melhoria futura de bem-estar social, ao 

resultar em carga tributária e composição de gastos públicos pouco favoráveis 

ao crescimento. Pode parecer paradoxal, mas o melhor caminho para a 
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sobrevivência do sistema previdenciário será uma expressiva reforma, que o 

adapte à boa prática internacional. Insistir na manutenção das regras atuais 

implicará aumento da sua insolvência e corresponderá à rota mais rápida e 

eficaz para sua decadência (ROCHA; CAETANO, 2008, p.28).   

 

 No mesmo caminho, segue também a crítica de Ricardo Barreto de Andrade (2013, 

p. 1), ao afirmar que “o sistema de seguridade social instituído pela Constituição de 1988 

pareceu não considerar as reais condições de financiamento dos benefícios concedidos pelo 

Estado”. 

  Outros exemplos podem ser visualizados com projetos/leis ampliando a proteção 

da seguridade sem se ater, com mais cuidados, aos problemas do sistema como um todo. Por 

exemplo, a Lei Complementar 142/2013, que criou regras mais brandas para aposentadoria do 

trabalhador com deficiência, foi promulgada sem qualquer regra prévia de custeio (como exige 

a Constituição – art. 195, §5º). Além disso, na saúde, há, na Câmara dos Deputados, discussão 

para que seja criada lei que fixe em 10% da receita corrente bruta da União o financiamento 

público da saúde1. 

 Diante desse quadro de aumento de gastos, diminuição da população ativa 2  e 

distorções existentes, há quem preveja, inclusive, a caótica situação de que as despesas com 

programas sociais, pessoal, saúde, educação e transferências fiscais comprometam quase toda 

a arrecadação, levando à ingovernabilidade. 

 Por isso, o debate e a redefinição dos direitos de seguridade social é pauta 

emergencial e de extrema importância para todos3. 

 Quando se fala, no entanto, em discussão e reestruturação da seguridade social e do 

próprio direito social, há que se observar a presença de um novo ator nesse debate: o Poder 

Judiciário.  

                                                 
1  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/450900-COMISSAO-APROVA-

SUGESTAO-DEINICIATIVA-POPULAR-QUE-AMPLIA-REPASSES-PARA-A-SAUDE.html - acessado em 

10.11.2014. 

 
2 Segundo dado do IBGE, em 2050, a população de zero a 14 anos cairá de 26% para 13%, ao passo que a 

população com mais de 60 anos passará de 10% para 30% do total. 

 
3 Na eleição presidencial de 2014, as propostas de governos apresentadas pelos dois principais candidatos tinham 

como ponto principal necessariamente a disposição sobre direitos envolvendo previdência, assistência e saúde. 

Como exemplo, cita-se “o programa de governo” da candidata eleita, que trazia, como “pilar do modelo de 

desenvolvimento”, propostas de políticas públicas ligadas à seguridade, em especial, “ampliação da política” de 

assistência social e de proteção previdenciária, além da argumentação da mudança no “patamar de qualidade e a 

amplitude de atendimento dos serviços de saúde” – disponível em 

https://programadegoverno.dilma.com.br/pgp/index.php/temas - acessado em 21.03.2015. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/450900-COMISSAO-APROVA-SUGESTAO-DEINICIATIVA-POPULAR-QUE-AMPLIA-REPASSES-PARA-A-SAUDE.html%20-%20acessado%20em%2010.11.2014
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/450900-COMISSAO-APROVA-SUGESTAO-DEINICIATIVA-POPULAR-QUE-AMPLIA-REPASSES-PARA-A-SAUDE.html%20-%20acessado%20em%2010.11.2014
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/450900-COMISSAO-APROVA-SUGESTAO-DEINICIATIVA-POPULAR-QUE-AMPLIA-REPASSES-PARA-A-SAUDE.html%20-%20acessado%20em%2010.11.2014
https://programadegoverno.dilma.com.br/pgp/index.php/temas
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  A realidade caótica e calamitosa vivida no pós-guerra fez aflorar na doutrina 

jurídica o entendimento de que os direitos sociais, por também serem fundamentais, têm a 

mesma natureza dos direitos individuais, constituindo direitos subjetivos a serem exercidos de 

imediato. Seus comandos constitucionais deixam de ser vistos como meras normas 

programáticas: adquirem status de verdadeiros direitos subjetivos4, autorizando seu exercício 

imediato, exigidos, inclusive, perante o Poder Judiciário, que funciona como órgão de 

efetivação quando isso não se der pelas vias ordinárias (Legislativo e Executivo). 

  Agrega-se a isso, dentro da doutrina “neoconstitucional”5, a ideia de que o Poder 

Judiciário pode e deve abandonar sua postura de mero “legislador negativo”, assumindo o papel 

de verdadeiro inovador paralegislativo e/ou legislativo na busca de efetivação dos direitos 

(ativismo judicial)”6. 

                                                 
4 Argumenta-se que a Constituição de 1988 não faz distinção de regimes jurídicos entre os direitos, liberdades e 

garantias individuais (direitos clássicos ou de defesa) e os direitos sociais, econômicos e culturais (direitos 

prestacionais), o que leva à conclusão da unidade entre os regimes e a consequente incidência do disposto nos § 

1º e 2º, do artigo 5º, da C.F. para ambos, indistintamente. Nesse sentido é a lição de Sarlet (2007, p. 9): Em 

síntese, a despeito das interpretações divergentes e que aqui não teremos condições de examinar, sustentamos 

que a norma contida no art. 5º, parágrafo 1º da Constituição, para além de aplicável a todos os direitos 

fundamentais (incluindo os direitos sociais), apresenta caráter de norma princípio, de tal sorte que  se constitui 

em uma espécie de mandado de otimização, impondo aos órgãos estatais a tarefa de reconhecerem e imprimirem 

às normas de direitos e garantias fundamentais a maior eficácia e efetividade possível. Vale dizer, em outras 

palavras, que, das normas definidoras de direitos fundamentais, podem e devem ser extraídos diretamente, 

mesmo sem uma interposição do legislador, os efeitos jurídicos que lhe são peculiares e que, nesta medida, 

deverão ser efetivados, já que, do contrário, os direitos fundamentais acabariam por se encontrar na esfera da 

disponibilidade dos órgãos estatais. De modo especial no que diz com os direitos fundamentais, e contrariamente 

ao que propugna ainda boa parte da doutrina, tais normas de direitos fundamentais não podem ser consideradas 

meros enunciados sem força normativa, limitados a proclamações de boas intenções e veiculando projetos que 

poderão, ou não, ser objeto de concretização, dependendo única e exclusivamente da boa vontade do poder 

público, em especial, do legislador. 

 
5 O termo aqui é empregado para designar o fenômeno da constitucionalização da ordem jurídica e a prerrogativa 

político-jurisdicional do Poder Judiciário de interpretar a Constituição. Como observa Daniel Sarmento (2009, 

p. 4), “no neoconstitucionalismo, a leitura clássica do princípio da separação de poderes, que impunha limites 

rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede espaço a outras visões mais favoráveis ao ativismo judicial em defesa 

dos valores constitucionais. No lugar de concepções estritamente majoritárias do princípio democrático, são 

endossadas teorias de democracia mais substantivas, que legitimam amplas restrições aos poderes do legislador 

em nome dos direitos fundamentais e da proteção das minorias, e possibilitem a sua fiscalização por juízes não 

eleitos. E ao invés de uma teoria das fontes do Direito focada no código e na lei formal, enfatiza-se a centralidade 

da Constituição no ordenamento, a ubiquidade da sua influência na ordem jurídica e o papel criativo da 

jurisprudência”. Observa ainda (2009, p. 9): Estas novas ideias já reverberam fortemente na jurisprudência 

nacional, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que, nos últimos tempos, tem cada vez mais invocado 

princípios abertos nos seus julgamentos, recorrido à ponderação de interesses e ao princípio da proporcionalidade 

com frequência e até se valido de referências filosóficas na fundamentação de decisões. 

 
6 Como define Barroso (2011, p.276), ativismo judicial “expressa uma postura do intérprete, um modo proativo e 

expansivo de interpretar a Constituição, potencializando o sentido e alcance de suas normas, para ir além do 

legislador ordinário”. Destaca: A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e 

intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de 

atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: 

(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 

independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
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 No Brasil, essa realidade ganhou especial ênfase e aceitação frente à realidade 

sociojurídica: a combinação e ampliação do controle de constitucionalidade difuso e 

concentrado, a riqueza e o excessivo grau de minúcias do Texto Constitucional de 1988 

(extremamente analítico), aliado ao forte descontentamento social com os Poderes Executivo e 

Legislativo (o regime militar, o processo de impeachment do presidente no começo da era 

democrática, os sucessivos e crescentes escândalos de corrupção, a crise da representatividade 

política, etc.), trouxeram para a pauta do debate judicial questões políticas envolvendo a eficácia 

dos direitos sociais, em especial dos direitos sociais prestacionais. 

Apenas para exemplificar essa realidade, o Supremo Tribunal Federal teve ou tem em 

sua pauta, envolvendo a efetividade-extensão dos direitos de seguridade social, Recursos 

Extraordinários com repercussão geral declarada nas três áreas da seguridade. Cita-se: 

  

1. Previdência: tema – desaposentação (Recurso Extraordinário nº 

661.256/DF)7; 

2. Assistência: tema – fixação da miserabilidade para obtenção do 

benefício assistencial de prestação continuada (Recurso Extraordinário 

nº 567.985/MT8); 

3.  Saúde: tema – concessão de medicamento/tratamento, por 

exemplo, no reconhecimento ao direito do cidadão à obtenção de 

qualquer medicamento/tratamento, ainda que o(s) mesmo(s) não 

esteja(m) dentro daquele(s) fornecido(s) pela Administração, ou por 

ser(em) de alto custo ou porque deva(m) ser realizado(s) no exterior 

(Recurso Extraordinário nº 566.471/ES9). 

                                                 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação 

da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 

políticas públicas. 
7 EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. §2º DO ART. 18 DA LEI 8.213/91. 

DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE 

SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORIGINÁRIA. 

OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO.  MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO RE 381.367, DA 

RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA 

QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.  Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à 

possibilidade de renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo se serviço/contribuição que 

fundamentou a prestação previdenciária originária para a obtenção de benefício mais vantajoso. 

 
8 REPERCUSSÃO GERAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - IDOSO - 

RENDA PER CAPITA FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 203, INCISO V, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior. 

 
9 SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão 

geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. 
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 Dessa forma, fruto do desenvolvimento da teoria jurídica da eficácia imediata das 

normas constitucionais de direito social, aliada ao fenômeno do ativismo, o Poder Judiciário 

tem assumido, também, papel de destaque nessa discussão. 

 Assim, por todos os Poderes e em todas as áreas, há intensa discussão quanto às 

alterações, restrições e mudanças do sistema, que refletem na própria efetividade dos direitos 

de seguridade social. 

  Se realmente o sistema de seguridade social, que assegura direitos sociais básicos, 

exige debate e redefinição, impõe-se a necessidade de se pensar o papel do próprio cidadão 

nesse cenário.  

  Como observa Bonavides (1993, p. 25), “não há democracia sem participação”, ou 

seja, “a participação é o lado dinâmico da democracia, a vontade atuante que, difusa ou 

organizada, conduz no pluralismo o processo político à racionalização, produz o consenso e 

permite concretizar, com legitimidade, uma política de superação e pacificação de conflitos” 

(BONAVIDES, 1985, p. 509/510).  

  Nesse sentido, também, reforça-se o coro cada vez maior da sociedade atual em 

apontar a crise de legitimidade das instituições políticas clássicas (representação) e a 

necessidade da remodelação e integração pelas formas da participação cidadã10. Ideia que vai 

ao encontro do paradigma constitucional atual do estado democrático e da própria Constituição 

Federal, que institucionaliza a participação da sociedade no Estado. 

  Assim, não há como excluir a sociedade como coautora direta das decisões 

políticas, garantidas e efetivadas também pelos mecanismos de exercício direto da vontade 

geral e democrática. 

  O presente trabalho busca analisar como o sistema jurídico brasileiro se estruturou 

à luz do princípio da gestão participativa na seguridade social e qual a efetividade dessa atuação 

na gestão e formatação do sistema. 

   Quando se propõe, no entanto, analisar a participação social na seguridade social, 

múltiplos enfoques podem ser dados.  

                                                 
10 A aproximação da sociedade na condução da política e a própria mitigação entre democracia representativa e 

participativa é sustentada pelas principais lideranças políticas, seja ela oposição ou situação. Nesse sentido, cita-

se, para exemplificar, a expedição do Decreto nº 8243/2014, que busca institucionalizar a “política nacional de 

participação social”, e o próprio discurso, ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras, apresentado pelo 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (2014), opositor ao governo atual, que defende a necessidade de 

conjugar democracia representativa com as formas de manifestação da sociedade. 
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   O primeiro aspecto possível de ser pesquisado seria a forma de atuação social e os 

Poderes constituídos. A participação pode ser analisada perante todos os Poderes, já que ela se 

faz presente em todos eles. No Poder Legislativo, por exemplo, há atuação direta do cidadão no 

processo legislativo, em audiências públicas ou atuando no “orçamento participativo”. No 

Poder Judiciário, citam-se as ações judiciais (populares, coletivas ou mesmo individuais) que 

discutem limites de proteção. Já no Poder Executivo, seriam exemplos as manifestações em 

conselhos gestores e conferências nacionais. Ainda quanto à relação com o Poder, seria possível 

apontá-la integrando (institucionalizada) ou não a estrutura do Estado. 

   Além disso, há várias maneiras de participações sociais e seus efeitos na estrutura 

do sistema. Há atuações com as quais se busca apenas a interferência de natureza administrativa, 

enquanto há outras de natureza política. Além disso, há as de interesses regionais, em 

contrapartida àquelas ligadas à própria estruturação do sistema como um todo. 

   Seria possível, também, a análise sobre o prisma da efetividade da participação. 

Poderia ser estudada a efetividade da atuação da própria sociedade (a legitimidade entre 

representante e representados, falta de mobilidade social para constituição de verdadeiros 

pontos de debate, desconhecimento técnico, qualidade da participação) ou a institucionalização 

legal das manifestações (efetividade jurídica). 

  Diante dessa multiplicidade de enfoques e da necessidade de aprofundamento da 

pesquisa, impõem-se os seguintes recortes metodológicos: 

   O presente trabalho centra-se na forma de participação social que se apresenta 

dentro do Poder Executivo por meio dos conselhos nacionais de gestão. Especificamente, 

busca-se investigar se os conselhos, instrumentos participativos criados à luz de princípio 

constitucional específico da seguridade social, podem e devem ser empregados como vias aptas 

para a sociedade atuar na elaboração e definição de políticas públicas e, consequentemente, 

(re)definindo os próprios direitos de seguridade social para uma melhor efetividade. 

   Restringe-se aos conselhos gestores, face à opção legislativa em adotá-los como a 

principal via de efetivação do princípio constitucional da gestão participativa na seguridade, já 

que a redação do princípio constitucional aponta o caráter democrático “da administração”. 

Além disso, são os principais instrumentos de atuação permanente e articulada da sociedade na 

própria estrutura estatal. Ainda que haja outras formas de atuação no Executivo ou nos demais 

Poderes, a atuação dos conselhos é institucionalizada e permanente, ao contrário, muitas vezes, 

das demais. 

   Por outro lado, como o objeto do presente trabalho é debater a participação social 

na fixação dos limites/extensão do sistema como um todo, ou seja, regras gerais de 
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administração e políticas públicas nacionais, o foco do estudo será restrito apenas aos conselhos 

nacionais, excluindo os conselhos estaduais e municipais (afetos, em regra, a questões 

periféricas de interesse regional ou local).   

  Por fim, como os conselhos de seguridade social foram os instrumentos escolhidos 

pelo legislador ordinário para dar efetividade ao princípio da gestão participativa, e, tendo em 

vista que a área de concentração dessa pesquisa é jurídica, a investigação se concentrará na 

análise da aptidão do ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional em capacitar 

tais conselhos como verdadeiros instrumentos de participação social na construção e definição 

de políticas públicas gerais (que estruturem direitos de seguridade social) e na gestão do 

sistema.  

  De forma sintetizada, assim, pode-se definir como sendo as seguintes as 

perguntas centrais do presente trabalho: o princípio constitucional da gestão participativa na 

seguridade social (artigo 194, § único, inciso VII, da CF) e as Leis nº 8.142/91, 8213/91 e 

8.742/93 garantem eficácia jurídica à participação social nos conselhos nacionais de seguridade 

social para definirem políticas públicas e gestão democrática? É possível afirmar que o sistema 

constitucional abriu mão ou compartilhou as prerrogativas de decisão dos Poderes Constituídos 

em favor da instância participativa? Qual é a exata conceituação que deve ser extraída do 

princípio constitucional da gestão participativa? Trata-se de princípio que define apenas 

representação na gestão administrativa ou também participação política direta na definição do 

sistema de seguridade? 

 Para responder as indagações, o trabalho foi estruturado da seguinte forma: 

  No primeiro capítulo, são trazidas as premissas conceituais: contextualiza-se o 

paradigma constitucional estabelecido pela Constituição de 1988 do “estado democrático de 

direito”, que privilegia e exige a participação de todos os atores sociais no debate político. A 

partir disso, traça-se como o sistema de seguridade social foi inserido dentro da atual 

Constituição, ressaltando-se o “reforço democrático” apontado pelo constituinte em escrever 

como princípio fundamental desse mecanismo seu caráter democrático e descentralizado (art. 

194, inciso VII, da CF). A partir da perspectiva histórica e social que levou a inserção da gestão 

participativa como princípio constitucional da seguridade social brasileira, aliada ao próprio 

paradigma atual que fomente a participação social (democracia participativa), apresenta-se uma 

conceituação ampla e irrestrita ao princípio da participação democrática na seguridade social 

(art. 194, inciso VII, da Constituição) como premissa a ser investigada. 

   No capítulo seguinte, busca-se apontar se a premissa conceitual fixada no primeiro 

capítulo encontra efetividade no ordenamento infraconstitucional. Será analisado como o 
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ordenamento infraconstitucional efetivou a ordem principiológica do “caráter democrático” por 

meio dos Conselhos Nacional de Seguridade Social, de Saúde, de Previdência Social e de 

Assistência Social. Apresentam-se suas constituições, experiências ao longo do tempo e se eles 

se colocam com atribuições compatíveis com aquelas defendidas pela doutrina nacional.  Nesse 

aspecto e, tomando como exemplo a definição de miserabilidade, para fins de concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada, destaca-se a discussão quanto a pouca eficácia 

deles como instrumento de interferência perante os Poderes Constituídos na definição das 

políticas públicas. 

   No capítulo terceiro, será demonstrada a inviabilidade jurídica em se adotar a 

premissa de que os conselhos nacionais de seguridade social devem ser conceituados como 

instrumentos definidores da gestão e políticas públicas que formatam o próprio sistema e os 

direitos sociais.  

  No capítulo final, a partir da ideia desenvolvida no capítulo anterior, propõe-se uma 

conceituação ao princípio constitucional da gestão participativa e, consequentemente, uma nova 

perspectiva de como os conselhos devem ser estruturados. Utiliza-se, para corroborar a 

estruturação defendida, a análise comparativa dos conselhos gestores das entidades de 

seguridade social espanhola. 

  Cumpre ressalvar que a metodologia desenvolvida se valeu essencialmente da 

pesquisa bibliográfica, em especial, de textos de autores que analisaram especificamente o 

tema, de atas das reuniões dos conselhos, bem como da análise comparativa com os Conselhos 

Gestores da Seguridade Social Espanhola. 

  Além disso, ao estudar a efetividade da participação social na estruturação e 

definição de direitos sociais de seguridade, o presente trabalho se vincula integralmente à linha 

de pesquisa “cidadania modelando o Estado”, visto que adentra não apenas no debate e 

aprofundamento do tema “efetivação de direitos fundamentais” (sociais), mas também na 

pesquisa do fortalecimento da própria conceituação da cidadania (participação cidadã). 
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CAPÍTULO 1 

 

 

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA SEGURIDADE 

SOCIAL 

 

 

1.1 PARADIGMAS CONSTITUCIONAIS 

 

  Como toda ciência social, o Direito é posto e influenciado pelas condições 

históricas (crenças, valores, técnicas, etc.) do momento em que é estabelecido. São justamente 

esses dados comuns, produzidos e predefinidos em um determinado momento, que se 

denominam “paradigmas”, ou seja, pré-compreensões que integram o pano de fundo para a 

exata definição e interpretação do Direito. 

  Desde o início do Estado constitucional11, pode-se apontar que os “paradigmas do 

constitucionalismo” são formas de leitura dos direitos que definirão ideias centrais. São por 

meio deles que se fixam modelos de compreensão de princípios e regras para qualquer discurso 

jurídico. 

  Se o objeto do presente trabalho é justamente o estudo do sistema constitucional de 

seguridade social e a legitimidade dos cidadãos na construção e modificação desse sistema, 

torna-se imprescindível analisar qual o paradigma constitucional que alicerçou o constituinte 

de 1988. Em especial, é necessário caracterizar qual ou quais são as influências paradigmáticas 

que predefinem temas como participação social, estruturação administrativa e seguridade 

social. 

  Segundo Habermas (1997), pode-se afirmar que são três os paradigmas 

constitucionais que compreendem e embasam as interpretações jurídicas. São eles: os 

paradigmas do Estado Liberal, do Estado Social e, o atual, do Estado Democrático de Direito.  

 

                                                 
11  O termo “estado constitucional” é empregado aqui para designar a forma de organização política adotada a 

partir da idade moderna. Conforme Temer (1998, p. 15), a “Constituição significa corpo, a estrutura de um ser 

que se convencionou denominar Estado”, ou seja, a forma estrutural do próprio poder político que define a 

vida de uma determina sociedade. 
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1.1.1 Estado liberal 

 

  O Estado Liberal formou-se à luz do pensamento iluminista, buscando o ideal de 

democracia e liberalismo no plano econômico. Como forma de ruptura e eliminação dos vícios 

e abusos do absolutismo para com o indivíduo, o Estado se estruturou pelas Constituições 

formais. Fundamentou-se na ideia da vontade geral do povo em substituição ao modelo anterior, 

da vontade individual do soberano12. 

  Seu ponto fundamental era a estruturação e definição do poder político, com 

destaque para os direitos e garantias individuais. Nessa perspectiva, a Constituição regia a 

relação entre Estado e cidadão, impondo necessariamente a vontade de todos, inclusive das 

autoridades, ao império da lei. Surge aí o “Estado de Direito”. 

  José Afonso da Silva (2000) aponta que, em sua concepção originária, o Estado de 

Direito era tipicamente liberal, daí falar-se em Estado Liberal de Direito, cujas características 

básicas eram: (a) submissão ao império da lei (considerada como ato emanado formalmente do 

Poder Legislativo, composto por representantes do povo); (b) divisão de poderes, que separe de 

forma independente e harmônica os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como técnica 

que assegure a produção das leis ao primeiro e a independência e imparcialidade do último em 

face dos demais e das pressões dos poderes particulares; (c) enunciado e garantia dos direitos 

individuais. 

  Como se vê, contrapondo-se ao sistema anterior, o Estado liberal alicerçava-se na 

ideia de que a sociedade estava protegida do próprio Estado pelo direito, este compreendido à 

própria lei. O foco do Texto Maior era justamente limitar o poder do monarca (executivo), 

restrição que se efetivava por meio das leis (Estado que realiza suas atividades debaixo da 

ordem jurídica). Como competia ao Parlamento a elaboração das leis, a este não fazia sentido 

falar em limites, seja porque era composto pelos próprios cidadãos (eleições), seja pela própria 

visão abstencionista do Estado nos conflitos sociais. Nesse sentido, explica Vaz (1992, p. 293): 

 

[...] o que em concreto a lei pudesse determinar não era, contudo, um problema 

constitucional, mas sim um problema legal que não encontrava limites 

constitucionais. Era a visão decorrente da ideologia liberal, onde a atuação 

                                                 
12   Sintetizando a sucessão para o Estado Liberal, aponta Bobbio (1992, p. 61):  

 É com o nascimento do Estado de Direito que ocorre a passagem final do ponto de vista do príncipe para o 

ponto de vista dos cidadãos. No Estado despótico os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No 

Estado absoluto, os indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos privados. No Estado de direito, o 

indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos privados, mas também direitos políticos. O Estado de direito 

é o Estado dos cidadãos. 
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Estatal se restringia ao não fazer. A ideia de Constituição se apresenta 

suficientemente apenas como um limite jurídico apenas ao Poder Executivo. 
  

  O indivíduo era visto como hipersuficiente, livre e igual. Assim, bastava ao Estado 

tão somente a postura de garantir a liberdade a todos, na medida em que todos os cidadãos, por 

si só, eram aptos para se autossatisfazerem.  

  A participação do cidadão no Poder alicerçava-se dentro da noção clássica de 

democracia: os cidadãos eram representados por delegados ou representantes, e só atuavam 

diretamente em algumas situações excepcionais e mais importantes.  

  Quanto à atividade administrativa, esta era colocada de forma mínima, com 

mecanismo de limitação tanto quanto possível. Suas funções se restringiam quase que 

exclusivamente na garantia da segurança pública, defesa externa e administração da Justiça. 

Nesse sentido, destaca Clève (2000, p. 35): 

 

Ao Estado Liberal, sempre juridicamente controlado, não cabe exercer mais 

do que as seguintes funções: manter a ordem interna e conduzir a política 

exterior (ou seja, o fim do Estado nesse caso parece ser unicamente o de 

promover e manter a segurança necessária para que os indivíduos possam 

livremente desenvolver as suas potencialidades). Tudo o mais cabe à 

sociedade civil, dinamizada pela energia da multiplicidade de indivíduos livre 

e iguais. 
 

  Dentro dessa perspectiva, a proteção social pública envolvendo previdência, 

assistência e saúde era quase inexistente. Saúde e previdência não exigiam o cuidado ou a 

intervenção estatal, restringindo-se à proteção privada. Já a assistência pública era posta como 

medida de segurança pública e da propriedade13. 

                                                 
13  Fazendo uma pequena síntese histórica do desenvolvimento do sistema assistencial público europeu relata 

Gonçalves (1976, p. 16-17): as guerras, o desenvolvimento da atividade manufatureira, a revolução agrária que 

demoliu o que restava da organização feudal, a “revolução dos preços” em consequência do afluxo de metais 

precisos oriundos das novas terras, criou na Europa, por volta do século XVI, condições de crise econômica e 

social que resultaram no considerável número de mendigos e vagabundos inquietos, que constituíram grave 

perigo para a segurança pública e a propriedade. As normas penais, admitindo muitas vezes ampliação de penas 

cruéis, não tiveram a esperada consequência de suprimir ou diminuir as causas do perigo, razão pela qual o 

Estado lhes acrescentou medidas de outra natureza que, ao mesmo tempo que proibiam a mendicância, 

atribuíam aos habitantes o ônus de contribuir para a manutenção dos pobres”. 

Como ressalta, “a proteção do Estado se coloca não em razão da solidariedade humana ou espírito de caridade 

que expressam o desejo de melhorar a vida dos desafortunados, mas sim como profilaxia ao perigo de possível 

perturbação da paz causada por estes indigentes”. 

Foi justamente neste espírito que a assistência pública se manteve na Europa durante os séculos XVI, XVII e 

XVIII. Como observa, “essa concepção criou, para todos os indigentes assistidos, a presunção de preguiça e 

vagabundagem, o que levou a privá-los dos direitos normais de cidadão, evidente capitis deminutio. Para 

reduzir o ônus sujeitavam-se os assistidos a medidas drásticas, como limitação do direito de mudar de 

residência, deportação, internamento em instituições que constituíam verdadeiros depósitos (poorhouses, 

workhouses, dépôt de mendicité), cujas péssimas condições as transformaram em meio eficientíssimo de 

reduzir o número dos que desejavam obter assistência”. 
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1.1.2 Estado social 

 

  Se é possível afirmar que com a revolução francesa14 o estado absolutista tornou-se 

insuficiente, fazendo nascer o Estado Liberal, o mesmo pode ser dito da revolução industrial e 

o surgimento do Estado Social. Os conflitos sociais advindos desde a efetivação do Estado 

Liberal (fruto do individualismo e da igualdade absoluta pregada) ganham exponencial com os 

reflexos da revolução industrial. Escancara-se a vulnerabilidade social da época. 

   Assim, a insuficiência da liberdade burguesa torna-se patente, impondo a 

reformulação do papel do Estado15. 

  Tratou-se da tentativa de equilibrar os interesses do Estado Burguês, individual e 

egocêntrico, fixando ao Estado uma postura de intervenção em favor do bem-estar social.  

  Constatou-se que a premissa de igualdade e hipersuficiência de todos os homens 

era uma falácia, fixando a ingerência do Estado em favor dos mais fracos, dos hipossuficientes 

e das demais situações sociais de vulnerabilidade. Exigiu-se, assim, intervenção na economia e 

reconhecimento de direitos fundamentais, além da sua vertente individual e política. 

  A ideia de um Estado intervencionista divulgada pelos movimentos sociais impôs 

limitações não apenas ao Executivo, mas também ao próprio Legislativo, acarretando uma nova 

releitura do princípio da separação dos poderes. Como observa Vaz (1992, p. 294), “o Estado 

intervém na sociedade, o que vai implicar opções de valor constitucional que definam o sentido 

e os limites dessa intervenção. O domínio da Constituição alarga-se agora a um domínio de 

conteúdo, que, uma vez formalizado, constitui a reserva material da Constituição”. 

                                                 
   Este panorama só foi alterado na segunda metade do século XIX e no início do século XX, quando as ideias 

socialistas estimularam “os poderes públicos a nova forma de solidariedade social, levando-os a reconsiderar 

os juízos negativos sobre a assistência social e reconhecer-lhes o valor” e estabelecerem um mecanismo de 

assistência pública integrado sistematicamente (sistema de segurança social). 

 
14  Como ensina Paulo Bonavides (2007a, p. 149), “a Revolução do século XVIII, gênero de importantíssimas 

renovações institucionais, na medida em que içou a favor do Homem, a tríade da liberdade, igualdade e 

fraternidade, decretando, com seus rumos, o presente e o futuro da civilização”. E mais: “daquele lema derivam, 

ao mesmo passo, as diretivas revolucionárias fadadas a se concretizarem no decurso da ação política 

subsequente. Dos três dogmas, já referidos, partiram os espécimes de cada Revolução com que se 

particularizam as fases imediatas da caminhada emancipadora, ou se define cada momento singular e 

transformador da História, ou, ainda, se alcança um grau qualitativo na progressão daquela divisa que faz o 

Homem ocupar o centro de toda a teleologia do poder sobre a Sociedade”. 

 
15   Explica Gregório Assagra de Almeida (2003) que a complexidade social e o surgimento dos movimentos 

sociais exigiram que o Estado redefinisse seu papel, abandonando a neutralidade e assumindo postura 

interventiva na economia e na própria sociedade em favor dos interesses sociais. 
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  Com isso, a legalidade ganha, além de seu aspecto meramente formal, uma 

conotação material, pois abarca em seu bojo a aferição do conteúdo e dos limites materiais 

fixados pelo Texto Maior. Nesse sentido, observa Marcelo Figueiredo (2005, p. 27): 

 

[...] legislador em sentido amplo está, como vimos, contido nas amarras 

constitucionais. Este não só deve conformar-se à formalidade e aos 

procedimentos necessários (lei, medida provisória e demais atos normativos), 

bem como à expedição do ato normativo, mas também estar atento aos seus 

conteúdos e limites materiais. Já para o administrador público, o princípio da 

legalidade também o atinge na forma que deverá comportar-se. 
 

  Assim, a lei não é só o direito; ao revés, pode contrapor-se a ele, exigindo valoração. 

Consequentemente, a separação dos poderes delineada fortemente pelo Estado Liberal se altera: 

nasce no Poder Judiciário a prerrogativa de “valorar” a lei, deixando o aspecto da mera 

“subsunção”; ao Poder Executivo, aumenta-se sua autonomia e seu poder discricionário, além 

de adquirir competência legislativa para conseguir efetivar as tarefas sociais que o novo modelo 

fixou. 

  A ideia clássica de democracia a partir da qual uma minoria representa e governa 

cede lugar à constatação de que “existem muitas minorias que estão em constante disputa a 

respeito dos mais diversos temas, e que estas minorias precisam ser levadas em conta pelos 

governantes” (GUIMARÃES, 2006, p. 41). 

  Quanto à postura do Poder Executivo, destaca Maria Silvia Zanella di Pietro (2009, 

p. 31-32): 

 

Nesse período o acréscimo das funções a cargo do Estado trouxe como 

consequência o crescimento do aparelhamento administrativo e o 

fortalecimento do Poder Executivo, por ser este que assumiu as novas 

atribuições; isto representou sérios golpes à separação dos poderes, 

especialmente em decorrência da função normativa que foi atribuída ao Poder 

Executivo, abrangendo, conforme o sistema jurídico, o poder de baixar 

regulamento autônomo, ou medida provisória, ou decreto-lei, ou ainda o poder 

de participar no processo de elaboração das leis. Além disso, foram criados 

mecanismos de dependência administrativa e financeira do Legislativo e 

Judiciário em relação ao Executivo. 
Também a liberdade individual foi seriamente afetada pela nova concepção 

do Estado, tendo em vista a crescente intervenção, ora por meio de limitações 

ao exercício de direitos individuais, ora pela atuação direta no setor da 

atividade privada. Cresceu a intervenção no domínio econômico, cresceu o 

poder de polícia, que passou a atuar em todas as áreas da vida social e 

econômica, cresceu o rol das atividades assumidas pelo Estado como serviço 

público. 
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  É dentro desse contexto que o sistema de seguridade social ganha força e é 

delineado: fruto do desequilíbrio capital-trabalho ocasionado pela revolução industrial, o 

Estado cria e assume, inicialmente na Alemanha (1883), o seguro social, dando início aos 

sistemas públicos de proteção de previdência e saúde do trabalhador. Por seu turno, a assistência 

começa a ser vista como medida de solidariedade social, e não mais como instrumento para 

manutenção da paz pública e da propriedade. Dentro do processo de evolução, esses 

mecanismos ganham roupagem constitucional no começo do século XX, em especial nas 

Constituições Mexicana e Alemã (Weimar), e chegam a adquirir sistematização (sistema de 

seguridade social) em 1942, com o Plano Beveridge (que será melhor exposto no capítulo 

seguinte), compreensão fixada até hoje16. 

 

1.1.3 Estado democrático 
 

    Fruto da crise fiscal vivida nas décadas de 1970 e 1980, que enfraqueceu a 

capacidade do Estado de continuar intervindo diretamente na promoção do bem-estar social, 

aliada à própria crise de legitimação fixada pelo Estado Social, que desonerava muitas vezes o 

cidadão de suas obrigações para com o coletivo, o Estado Democrático (ou, para alguns, a 

“Democracia Social”17) se instala na perspectiva de reequilibrar a relação entre público e 

                                                 
16   Pierdoná (2007, p. 2) faz a seguinte síntese da evolução do sistema de proteção social tratado: 

Podemos dividir a evolução da proteção social em quatro fases: assistência privada, assistência pública, 

previdência social e seguridade social. Importante ressaltar que as mencionadas fases são cumulativas, o que 

significa dizer que a seguridade social compreende todas as fases anteriores. 

Primeira fase: até o advento da Lei dos Pobres (Inglaterra 1601) a proteção social era feita de forma privada, 

sem a participação do poder público. A sociedade, nela incluída os trabalhadores, cuidava de sua própria 

proteção, por meio da própria família, bem como de associações mutualistas, as quais reuniam recursos para 

proteger os participantes quando diante de situações de necessidade, como morte, invalidez, doença, etc. 

Também existiam entidades caritativas e religiosas que socorriam os necessitados.  

Segunda fase: em 1601, como referido acima, foi promulgada na Inglaterra a Lei dos Pobres, a qual garantia a 

prestação de auxílios aos necessitados. Com isso, o Estado passou a prestar assistência, tornando-a oficial e 

pública. 

Terceira fase: em 1883, na Alemanha, foi criado o seguro social (previdência social) para prover as 

necessidades daqueles que exerciam atividade remunerada e de seus dependentes, por meio de um sistema de 

seguro obrigatório, de cuja administração e custeio participam o próprio Estado, os segurados e os 

empregadores.  

Quarta fase: preocupado com os efeitos da guerra, o governo britânico, em 1941, criou uma comissão com o 

objetivo de fazer uma investigação completa dos sistemas existentes de seguro social e serviços afins para 

recomendar mudanças no sistema de proteção social. William H. Beveridge presidiu a comissão 

interministerial. A comissão realizou o seu trabalho, sendo que o seu resultado foi publicado sob o título Seguro 

social y servicios afines: informe de Lord Beveridge. 

A comissão denominou “seguridade social” o conjunto de proteção social, a qual incluía o seguro obrigatório, 

o seguro voluntário, a assistência social nacional e a criação de serviços gerais de saúde, bem como a 

manutenção do emprego, como condição necessária ao êxito da seguridade social. A seguridade social se 

caracteriza pela extensão da proteção a toda a população. 

 
17   Há quem não distinga “Estado Social” de “Estado Democrático”, colocando este como “evolução” daquele. 

Nesse sentido, vide Paulo Bonavides (2007b), que se restringe a traçar a divisão apenas entre “Estado Liberal” 
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privado, conciliando a Democracia Liberal e os anseios da sociedade. Nesse sentido, destaca 

Justen Filho (2009, p. 11): 

 

A atribuição de incontáveis funções à estrutura estatal produzia não apenas a 

redução da autonomia privada, mas também da responsabilidade moral do 

indivíduo. É que a visão ampliativa das funções do Estado gerava concepções 

paternalistas que desoneravam os indivíduos. Significava a irrelevância da 

participação do particular para promover o princípio da dignidade da pessoa 

humana e os demais valores fundamentais. Aludir a solidariedade humana 

tornou-se quase despropositado, em face da ilusão de que algum órgão estatal 

se encarregaria de atender às necessidades alheias. Sob um certo ângulo, a 

afirmação de um Estado de Bem-Estar Social trazia consigo uma grande 

comodidade filosófica: a transplantação da responsabilidade social do 

indivíduo para o Estado. 
[...] 
A realidade evidenciou a falsidade da doce ilusão de que a supressão da 

autonomia individual resultaria na eliminação da pobreza e das desigualdades 

regionais. A revolução capaz de mudar o panorama de nossa realidade não se 

faz apenas ou preponderantemente em nível estatal, mas depende da 

participação ativa dos indivíduos e das organizações não estatais. 
 

   Cumpre destacar que o paradigma constitucional do “estado democrático de 

direito”, apesar de ter sido aflorado dentro da crise do estado social, não pode ser confundido 

com o projeto político do neoliberalismo. Ao discorrer sobre a relação entre sociedade e Estado, 

Clovis Henrique Leite de Souza (2008, p. 30) destaca que na América Latina, é possível apontar 

dois projetos políticos distintos a tratar essa relação, que são: 1. “projeto neoliberal”; 2. “projeto 

democrático-participativo”. Segundo argumenta, ambos usam o mesmo discurso para tratar da 

participação da sociedade no Estado (ambos defendem uma postura ativa e propositiva da 

sociedade civil). Contudo, enfatiza a total diferença: 

 

[...] no projeto neoliberal, o papel da Sociedade Civil é fornecer informações 

qualificadas sobre as demandas sociais e assumir a execução das políticas 

públicas voltadas para estas demandas. A participação concentra-se na 

parceria para a gestão de políticas públicas – não incluindo o poder decisório 

sobre elas – visando à ampliação da eficiência e da governabilidade”. 
[....]  
Já o projeto democrático-participativo visa aprofundar a democracia com a 

criação de instâncias de decisão social sobre políticas públicas. 

                                                 
e “Estado Social”. No entanto, o constitucionalista é claro em distinguir dentro do “Estado social” a diferença 

de percepção entre “Estado Social do Estado” do “Estado Social da Sociedade”. Nesse sentido, observa: 

Estado liberal, Estado socialista, Estado social com primazia dos meios intervencionistas do Estado e, 

finalmente, Estado social com hegemonia da Sociedade e máxima abstenção possível do Estado – eis o largo 

painel ou trajetória de institucionalização do poder em sucessivos quadros e modelos de vivência histórica 

comprovada ou em curso, segundo escala indubitavelmente qualitativa no que toca ao exercício real da 

liberdade (BONAVIDES, 2007b, p. 151). 
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    Parte-se do pressuposto de que os cidadãos são capazes de produzir as regras em 

que vivem, devendo, por isso, serem garantidos espaços públicos em que haja a possibilidade 

de debate e definição da vontade desses sujeitos. Além disso, produção e proteção do bem 

público passam a ser de todos e não mais monopólio do Estado.  

   Por isso, a perspectiva democrático-participativa exige muito mais do que simples 

redefinição da postura estatal, englobando também a participação e responsabilidade de todos 

na satisfação dos direitos, o que implicará poder de decisão política e controle social de todos 

os coatores. 

   Miguel Reale (1987, p. 11) aponta cinco diretrizes para caracterizar a “Democracia 

Social”, que são: 
 

a) O reconhecimento da pluralidade de meios ou de vias aptas para realização 

do bem comum e da justiça social, sem se ficar condicionado por ideias 

preconcebidas; b) O critério da eficácia na escolha da via mais adequada à 

consecução dos bens culturais em geral, em função da diversidade às vezes 

imprevisível das conjuntaras e circunstâncias; c) a consideração de cada 

indivíduo, não apenas como cidadão, ou titular de direito políticos, mas 

também em sua situação concreta capaz de assegurar-lhe liberdade como 

poder de decidir e de participar, tanto dos serviços do Estado como da fruição 

dos benefícios, resultantes do progresso científico e tecnológico; d) 

democratização da propriedade, de modo a assegurar, a quem já a possui, 

condições de seu desenvolvimento, com medidas adequadas para o acesso à 

propriedade àquela que dela se acham privados; e) balizamento da ação 

política e econômica pelo respeito ao valor da liberdade de opção e de 

iniciativa considerado como valor preferencial, por ser da essência mesma do 

homem. 
 

  Conforme pode ser visto pelas características apontadas por Reale (1987), o “estado 

democrático” busca restabelecer a autoria da efetivação dos direitos não apenas ao Estado, mas 

também a toda a sociedade, ou seja, não desonera o dever estatal para com o coletivo: restringe-

se apenas em fixar indivíduo, sociedade e Estado como coatores desse encargo. Nesse sentido, 

é clara também a lição de Menelick de Carvalho Netto (2013,p. 17): 

 

[...] a materialização não resolve tudo por si só, a economia não supre os 

direitos de forma alguma. É preciso ver que a experiência democrática é 

sempre uma experiência de aprendizado para qualquer povo. Temos que 

aprender a fazer democracia e, ao contrário do que a ditadura afirmava, não 

temos de esperar qualquer bolo crescer, até porque esse bolo jamais vai crescer 

como democrático se de seu crescimento não formos o fermento, se não 

atuarmos efetivamente na construção e reconstrução cotidiana do regime 

como sujeitos ativos e destinatários ao mesmo tempo. 
Enfim, a grande questão aqui colocada passa a ser a da cidadania como 

processo, com participação efetiva. 
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  Se a atuação do Estado mostra-se imprescindível para a concretização dos direitos 

dos cidadãos, não menos importante também está a própria postura de qualquer indivíduo ou 

grupo de indivíduos como coautor social na efetivação da cidadania. Daí se afirmar que a 

definição de cidadania não se restringe ao reconhecimento de direitos, mas também a uma gama 

de deveres desses indivíduos/cidadãos para com a sociedade. Nesse sentido, observa Ana Maria 

D’Ávila Lopes (2006, p. 25):  

 

A cidadania deve ser concebida com um direito, sendo que, simultânea e 

paralelamente, a noção de dever deve ser inserida no seu conteúdo, já que não 

existem direitos sem seus correlatos deveres. O grande erro da concepção de 

Marshall foi ter conceituado a cidadania como um status, ou seja, como um 

estado que, uma vez concedido ao indivíduo, não exige nada dele para 

conservá-lo. A visão estática e individualista de cidadania deve ser superada, 

na medida em que a experiência histórica mundial de violência, injustiça e 

desigualdade tem comprovado a necessidade de uma participação mais ativa 

dos cidadãos na construção de uma sociedade justa, com base no valor da 

solidariedade, essencial à sobrevivência de qualquer comunidade. 
 

  Ao fazer uma comparação entre cidadania na concepção liberal e na 

social/democrática, destaca Roberts Bryan (1997, p. 5): 

 

Direitos sociais e responsabilidades são por sua própria natureza inerentes às 

relações sociais e têm um caráter coletivo, que é diferente de direitos e 

responsabilidades individuais associados à cidadania civil ou política. A 

moderna concepção (liberal) da cidadania civil ou política se baseia no 

exercício individual de direitos e obrigações (ver Beiner, 1995; Ignatieff, 

1995; Pocock, 1995). A propriedade privada é protegida pela lei, e esse fato 

é, em última instância, a garantia dos indivíduos contra a autoridade arbitrária 

do Estado. O lar das pessoas pode se tornar, quando necessário, sua torre. 
A cidadania social, ao contrário, depende muito mais da participação da 

comunidade. O exercício formal ou informal dos direitos de cidadania social 

depende da participação ativa de outros, para os quais esses direitos 

constituem obrigações. Os direitos sociais são, em larga medida, direitos de 

receber ajuda dos outros, e as responsabilidades sociais se referem a dar ajuda 

aos outros. Saúde e educação, por exemplo, são ao mesmo tempo direitos 

sociais individuais e direitos que beneficiam a comunidade como um todo. 

Além disso, a cidadania social depende tanto da qualidade interpessoal dos 

serviços prestados e recebidos quanto dos direitos e das responsabilidades 

formal. 
 

  Mais do que forma de governo, o adjetivo democracia (que qualifica esta forma de 

“Estado”) busca a efetivação máxima da cidadania, conferindo titularidade direita e imediata 

do poder a todo indivíduo em proveito da sociedade. Impinge-se, assim, a noção de que a 

compreensão de democracia necessariamente extrapola a noção de direitos políticos como 
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sinônimo de procedimentos eleitorais, agregando-se também a isso toda e qualquer participação 

direta do cidadão nos processos decisórios públicos, já que, dentro desse paradigma, o Estado 

se renova para institucionalizar a participação da sociedade (sem isso não há a efetiva cidadania 

ativa pugnada).  

   Como observa Boaventura de Souza Santos (1999, p. 70), a redefinição do papel do 

Estado e a assunção da sociedade na produção direta do bem-estar gera a insuficiência da 

democracia representativa, exigindo a complementação “com mecanismos de democracia 

participativa”. 

  No que diz respeito à seguridade social, tendo em vista o Estado Democrático 

decorrer da crise fiscal vivida nas décadas de 1970 e 1980, quando o mote era a afirmação da 

incapacidade estatal de atuar diretamente na economia com o intuito de prover bens e serviços 

para a sociedade, a discussão dos limites e custos da seguridade social tem chamado atenção e 

ocupado o centro do debate em quase todos os países do mundo18, inclusive no Brasil19. 

  O endividamento do setor público brasileiro, provocado pelo déficit de suas contas, 

traz à tona a discussão do papel do estado prestacional e a necessidade de sua reformatação.  

   No debate envolvendo seguridade social, emerge o lado econômico em que o 

sistema se sustenta. A necessidade de equilíbrio entre proteção e custo é calcada como ideia 

fundamental para sua higidez20.  

                                                 
18   Assim, observa Ana Elizabete Mota (2013, p. 2), dentro desse novo contexto: 

Nesse cenário, foi necessário redefinir a seguridade social para adequá-la às novas necessidades do grande 

capital, razão maior da definição de um conjunto de prescrições – nomeadas de ajustes e reformas – 

particularmente nos países periféricos, como é o caso dos Latino-americanos (embora não exclusivamente), 

cujos principais formuladores são os organismos financeiros internacionais. Essas injunções na política social 

têm relação direta com os empréstimos externos, contratados para implementar pacotes que em sua grande 

maioria já estão prontos e com as condicionalidades definidas. Aqui os destaques são as parcerias comunitárias 

e/ou com ONGS, a necessidade de focalizar a aplicação dos recursos nos mais pobres, os subsídios à demanda 

sem ampliação dos serviços públicos, o trabalho com a própria comunidade e a meta de dotar as iniciativas de 

auto-sustentabilidade. 

Contudo, tais mudanças e redirecionamentos deveriam ser conduzidos de modo a formar uma outra cultura de 

proteção social, o que sugere o desenvolvimento de estratégias constitutivas da hegemonia da classe dominante 

que, para exercitar o seu papel de dirigente, segundo o pensamento gramsciano, precisa realizar uma verdadeira 

reforma social e moral que transforme o seu projeto de classe num projeto de todas as classes. 

 
19  Nos termos do que já foi destacado na parte introdutória do presente trabalho, o IPEA, em estudo específico 

envolvendo a Previdência Social, apontou a necessidade de “reforma expressiva” na previdência mesmo após 

as reformas constitucionais ocorridas no final da década de 1990. 

 
20  Como destacam Mônica Matos Ribeiro e Elizabeth Matos Ribeiro (2001, p.1), até a metade da década de 1990, 

os mecanismos de financiamento da seguridade eram ignorados pela grande maioria da população que, na 

verdade, os viam apenas como extensão do Tesouro da União “e como uma conta da qual se poderia sacar 

sempre, sem uma preocupação com a capacidade real do sistema”. 
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   Por outro lado, pugna-se também pela necessidade de modificações do sistema ante 

as transformações sociais: o aumento da produtividade advinda da tecnologia, o que leva a 

diminuição da típica força de trabalho, a ampliação do trabalho imaterial (serviços de maneira 

geral, muitos na informalidade), o aumento da expectativa de vida, a diminuição do trabalho 

autônomo, a diminuição da taxa de natalidade, a proteção ao meio ambiente, etc. exigem outro 

padrão de seguridade que realmente atenda à nova sociedade. Nesse sentido, observa Marcio 

Pochamnn (2008, p. 80): 

 

A sociedade da nova economia está em construção, permeada por doenças 

profissionais depressivas, pela solidão e pela devastadora crise de 

sociabilidade. A escassez do trabalho autônomo (socialmente útil) parece 

inegável e constrangedora, indicando o quanto se faz necessária a 

implementação de um novo padrão de seguridade social plenamente 

compatível com os avanços materiais do século 21. Essa luta é de todos 

aqueles que não se enquadram na República onde só os reacionários sentem-

se tão bem. 
 

  A Constituição de 1988 deixa clara sua influência pelo paradigma do estado 

democrático. Fixa a participação da comunidade no Estado, como se vê, por exemplo, nos 

seguintes dispositivos: art. 1, parágrafo único (todo poder emana do povo); art. 10 (participação 

do trabalhador, empregador); art. 37 (participação do usuário na administração pública); art. 58, 

§2, II (realização de audiências públicas pelo Legislativo com entidades da sociedade civil); 

194 (participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados na gestão da seguridade), etc. 

   Dessa forma, extrai-se a postura ativa dos cidadãos do próprio Texto 

Constitucional.  

  

1.2  A DEMOCRACIA DENTRO DO PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

  Se o objeto da pesquisa é analisar a participação social na seguridade social, impõe-

se necessariamente definir a exata compreensão de democracia, já que é ela que qualifica a 

participação social dentro do paradigma constitucional atual. Exige-se, assim, estabelecer como 

se dá e como deve ser conceituada a participação concreta dos cidadãos à luz dessa concepção 

democrática moderna, que destaca e se define como “participativa”. 

  A definição de democracia é algo amplo e complexo, na medida em que se altera 

de acordo com a época e o contexto político-social analisado. Como observa José Afonso da 

Silva (2000, p. 130), o elemento histórico, por si só, é definidor de seu conceito, na medida em 

que seus contornos são delineados “[...] a cada etapa do envolver social, mantido sempre o 
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princípio básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na vontade do 

povo”. 

  Várias são, por isso, as concepções para a sua caracterização21. 

   Apesar disso, pode-se afirmar que sua essência não sofreu alteração, permitindo ser 

conceituada na célebre frase de Lincoln, em que democracia “é o governo do povo, pelo povo 

e para o povo”22.  

  Quando se analisa o desenvolvimento histórico da democracia, em especial a 

evolução da concepção dada pelos gregos até a concepção moderna, observa-se que o foco de 

alteração e de discussão envolvendo o termo reside não no titular do poder (que sempre foi o 

povo), mas sim no modo que o povo fez e faz para exercer seu direito de tomar decisões 

coletivas. 

   Dentro dessa perspectiva, usualmente a democracia é classificada (estruturada) 

pelas seguintes formas de atuação do povo: 1. Democracia direta, 2. Democracia indireta e 

3. Democracia semidireta.  

 

1.2.1 Democracia direta 

 

   Define-se como democracia direta aquela em que o povo participa das decisões 

políticas sem a necessidade de instituições representativas. Como observa Bobbio (2009), sua 

compreensão pressupõe que o indivíduo participe, ele mesmo, nas decisões políticas de seu 

interesse. Seu exemplo clássico é a democracia exercida na Grécia antiga, em que a população 

se reunia nas praças públicas ou em assembleias para deliberar sobre a gestão dos negócios 

públicos. 

  O povo exerce, por si, os poderes de governar, fazer leis, administrar e julgar, já 

que o Estado não difere da sociedade.   

 

 

 

 

                                                 
21  Como observa José Melo Alexandrino (2011, p. 4) conceituar democracia é extremamente complexo e 

problemático ante a quantidade de concepções e, muitas vezes, os contrastes existentes entre elas. De forma geral, 

as posições mais aceitas identificam democracia como sendo a “identidade ou unidade entre governantes e 

governados” ou “forma de organização e racionalização da titularidade e do exercício do poder político numa 

comunidade humana”.   
22  Discurso proferido em Gettysburg em 1963 ("government of the people by the people for the people"). 
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1.2.2 Democracia indireta 

 

   Esta se apresenta pela vontade do povo materializada por meio de representantes. 

Como o povo não pode ou não consegue governar diretamente, ele transfere suas funções de 

governo a seus representantes. Funda-se nos princípios da representação (identidade entre povo 

e representante) e autoridade legítima (aquele que tem condições de manifestar-se e decidir). 

   O Estado moderno sempre pressupôs a democracia indireta, ficando a direta apenas 

e tão somente para situações excepcionais e limitadas. 

   A pequena amplitude geográfica das cidades e o número limitado de homens livres, 

aliados à base precária das instituições sociais da antiguidade (ausência de preocupações de 

ordem material/econômica), permitiram a concretização do exercício da democracia direta na 

antiga Grécia, em total incompatibilidade com a realidade do Estado moderno, que sempre 

exigiu a aplicação do sistema representativo para a organização democrática do poder do povo.  

   Fixa-se, assim, a representação como condição fática para participação de todos no 

processo político. Daí ser esta a forma apontada como “definição clássica” de democracia do 

Estado moderno23. 

   

1.2.3 Democracia semidireta 

 

  Como já foi observado na primeira parte do presente capítulo, a instrumentalização 

e a combinação entre democracia direta e indireta vão sendo reanalisadas e definidas de acordo 

com a alterações do cenário social e dos próprios paradigmas constitucionais: se no estado 

                                                 
23  Compreende-se aqui como “democracia do estado moderno” todo o período em que a forma de governo é 

definida principalmente como o poder do povo sendo exercida mediante representação (governo 

representativo). Cumpre registrar, no entanto, que, durante todo o período revolucionário até quase o final do 

século XIX, a noção de democracia é quase esquecida, na medida em que passa a ser englobada pelo próprio 

conceito de república. Como explica Sartori (1994), a concepção de república mostra-se mais abrangente na 

medida em que externa a noção de que algo pertence a todos, ou que é assunto de todos (noção de um poder 

que pertence ao povo), em contraponto à noção de interesse geral e bem comum de democracia (definido por 

Aristóteles), que permite a apontar partes antagônicas. Daí a preferência pelo termo “república” e não 

“democracia”. No entanto, a concepção de “república” nesse período parte da noção de “governo 

representativo” do povo. Nesse sentido, explica Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2009, p. 45): “A preferência 

no século das luzes era pela república, termo empregado como sinônimo de governo representativo. Não se 

opunha a monarquia à república, mas até se admitia a monarquia republicana – a monarquia com governo 

representativo. É o que fica bem claro da obra de figuras proeminentes do tempo, seja nos Estados Unidos, seja 

na França, seja na Inglaterra”. O termo democracia só ressurge com a entrada em cena dos partidos políticos, 

visto como expressão do pluralismo político e ganhando roupagem constitucional em meados do século XX. 

Como explica Ferreira Filho (2011), a terminologia democracia passa a compreender a existência de 

representação, sendo explicitada por meio de partidos políticos. Essa noção entra em declínio com a expansão 

dos movimentos de inconformismo advindo com o estado social. 
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liberal a conceituação que se firmou foi pela primazia da democracia indireta (representativa), 

com a contextualização do estado social nascem os vários locais de poderes dentro da própria 

sociedade (minorias em disputas que precisam ser observadas pelo Estado), exigindo a 

ampliação da concepção de democracia para muito além da simples formulação da democracia 

indireta.  

  Dessa forma, com os novos arranjos sociais, a democracia representativa não mais 

satisfaz, por si só, exigindo uma compreensão maior do princípio democrático.  

   À luz dessa concepção de democracia contemporânea, a autonomia do indivíduo é 

delineada pela efetiva participação. No entanto, dentro da sociedade pluralista e complexa de 

hoje, falar em efetivação de democracia direta, como pensado pela concepção clássica, continua 

sendo impossível (ante a extensão da sociedade) e inviável (na medida em que se partiria da 

premissa de que tudo é interesse do coletivo - o cidadão total).  

   Por isso, mais do que definir formas democráticas em diretas ou indiretas, a 

importância em se construir o processo democrático na atualidade está na necessidade de 

democratização da sociedade, ou seja, além de garantir a todas as pessoas o direito de voto, 

deve-se criar e permitir um maior número de instâncias onde se pode exercer esse direito24. 

   Dentro dessa perspectiva, as espécies democráticas (direta e indireta) se fundem e 

se constituem na denominada democracia semidireta.  

   Conceitua-se, inicialmente, como democracia semidireta aquela em que se 

instrumentalizam meios de democracia direta no âmbito conjunto da democracia representativa. 

Não se tenciona a substituição do modelo representativo, apenas se impinge a aproximação do 

povo nas questões políticas. 

                                                 
24   "O processo de alargamento da democracia na sociedade contemporânea não ocorre apenas através da 

integração da democracia representativa com a democracia direta, mas também, e, sobretudo, através da 

extensão da democratização - entendida como instituição e exercício de procedimentos que permitem a 

participação dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo - a corpos diferentes daqueles 

propriamente políticos. Em termos sintéticos, pode-se dizer que, se hoje se deve falar de um desenvolvimento 

da democracia, ele consiste não tanto, como erroneamente muitas vezes se diz, na substituição da democracia 

representativa pela democracia direta (substituição que é de fato, nas grandes organizações, impossível), mas 

na passagem da democracia na esfera política, isto é, na esfera em que o indivíduo é considerado como cidadão, 

para a democracia na esfera social, onde o indivíduo é considerado na multiplicidade de seus status, por 

exemplo, de pai e de filho, de cônjuge, de empresário e de trabalhador, de professor e de estudante e até de pai 

de estudante, de médico e de doente, de oficial e de soldado, de administrador e de administrado, de produtor 

e de consumidor, de gestor de serviços públicos e de usuários, etc.; em outras palavras, na extensão das formas 

de poder de ascendente, que até então havia ocupado quase exclusivamente o campo da grande sociedade 

política (e das pequenas e muitas vezes politicamente irrelevantes associações voluntárias), ao campo da 

sociedade civil em suas várias articulações, da escola à fábrica. Em consequência, as formas hodiernas de 

desenvolvimento da democracia não podem ser interpretadas como a afirmação de um novo tipo de democracia, 

mas devem ser bem mais entendidas como a ocupação, por parte de formas até tradicionais de democracia, de 

novos espaços, isto é, de espaços até então dominados por organizações de tipo hierárquico ou burocrático" 

(BOBBIO, 2011, p. 155-156).   
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   Conforme observa Beçak (2013), para alguns doutrinadores, essa concepção se 

desenvolve nas primeiras décadas do século passado, especialmente nos períodos entreguerras. 

Citam, como exemplo, a Constituição de Weimar, que prevê o instituto do referendo.    

   Faz-se necessário, no entanto, registrar que essa concepção inicial de democracia 

semidireta parte da noção de que a democracia semidireta estaria substancialmente ligada à 

viabilidade de exercício direto da população, em especial na previsão dos institutos do 

plebiscito e do referendo. É nesse sentido, por exemplo, a lição empregada por Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho (2011, p. 135), ao apontar que a Constituição de 1988 acolhe o 

“modelo semidireto”, na medida em que contempla o plebiscito, o referendum e a iniciativa 

popular. 

  No entanto, a discussão quanto à necessidade de “aperfeiçoamento” da participação 

social na concepção da democracia à luz da realidade social faz com que parte da doutrina 

aponte a presença, dentro dessa concepção de democracia semidireta, da “democracia 

participativa” (BONAVIDES, 2001 e SILVA & ABREU, 2002) ou “deliberativa”, já que há 

ampliação da participação social25. 

   Dentro dessa perspectiva, quando se fala em participação direta, não se deve 

compreender necessariamente a exata noção que é trazida pela “democracia direta”. O que se 

propõe é tão somente a aproximação do cidadão com o poder decisório (ou mecanismos de 

controle das decisões). Essa aproximação, no entanto, ante a realidade social atual, que exige 

decisões políticas das mais variadas categorias, celeridade na decisão e extensão da população, 

não permite pensar em participação de todos (como conceitua a noção clássica de democracia 

direta), mas sim o processo e meios com os quais há aproximação do cidadão na participação 

política, ainda que esses meios ou instrumentos não se deem sob a concepção “direta”, como 

compreendida inicialmente na conceituação democrática. Por isso, pode-se falar em democracia 

participativa mesmo para aquelas situações em que os indivíduos estão representados por 

dirigentes, sindicatos, órgãos de classe, etc. 

  O Tratado da União Europeia (com redação dada pelo Tratado de Lisboa) esboça a 

diretriz da “democracia participativa” em seu artigo 8-Aº, nº 3, nos seguintes termos: 

                                                 
25  Segundo Canotilho (2003, p. 151), “a teoria da democracia participativa considera-se como teoria crítica da 

teoria pluralista e como alternativa para o impasse do sistema representativo. O seu ponto de partida 

fundamental é o interesse básico dos indivíduos na autodeterminação política e na abolição de domínio dos 

homens sobre os homens". 
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3. Todos os cidadãos têm o direito de participar na vida democrática da 

União. As decisões são tomadas de forma tão aberta e tão próxima dos 

cidadãos quanto possível26. 
  

   Várias formas podem ser apresentadas, inclusive no que diz respeito à estrutura 

estatal (a participação integra o próprio Estado ou não). Como principais exemplos dessas 

vertentes participativas, cita-se as teorias “participacionista” ou deliberacionista”27 , que se 

preocupam com o significado e o destino da democracia, sempre partindo do pressuposto da 

participação de todos como fator de legitimidade das decisões políticas. 

   Como sintetiza Rubens Beçak (2013, p. 11), “para além da questão da 

denominação, o que se pode seguramente dizer é que, na ideia da democracia deliberativa, ‘a 

tomada de decisões por discussão entre cidadãos livres e iguais’ está sendo revivida (ELSTER, 

1998, p. 1)”.  

  

1.2.4 A Concepção de democracia semidireta adotada pela Constituição Federal de 1988 

 

   Como foi visto, o constituinte de 1988 adotou como pano de fundo o paradigma do 

estado democrático. Como consequência, a perspectiva democrática semidireta, que exige 

aproximação e atuação da sociedade na definição dos interesses coletivos, também foi 

assumida. Vários são os arranjos possíveis para materialização dessa atuação democrática mais 

participativa da sociedade. 

  Ao falar da democratização dentro dos modelos capitalistas existentes, Melissa 

Egito (2012, p. 37) aponta a existência de dois modelos de atuação da sociedade civil: 

 

Para promover uma democratização dentro de parâmetros capitalistas – que 

são os existentes – pelo menos duas principais correntes surgem: o novo 

republicanismo, que propõe o fortalecimento da participação de cidadãos para 

revitalizar as formas de governo existentes, visando à ampliação de direitos 

sociais, forte nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha; e, de outro lado, o polo 

da “sociedade civil”, que encontra eco na experiência do Leste Europeu e nos 

                                                 
26   José Alexandrino (2011, p.10), ao comentar especificamente sobre o dispositivo, destaca a complementariedade 

da via participativa em relação à representativa e a multiplicidade de formas. Nesse sentido observa: sendo 

complementar relativamente à democracia representativa e passível de envolver múltiplas formas (como a 

participação consultiva, a contratualização ou outras formas de intervenção dos cidadãos).   
27  Cumpre registrar que ambas as teorias, alicerçadas nas ideias de John Rawls (2002) e Jurgen Habermas (1997), 

não serão apresentadas ante sua desnecessidade para com o objeto aqui investigado, já que ambas partem do 

pressuposto da participação social como legitimador das decisões coletivas. Além disso, qualquer tentativa em 

defini-las de forma sintetizada seria temerária, ante a complexidade e minúcias dos raciocínios que pressupõem 

a compreensão de cada uma delas.  
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novos movimentos sociais do Ocidente (como movimentos de integração 

racial e de gênero) e defende uma sociedade ativa, organizada fora da estrutura 

estatal, para agir como substituta do Estado. 
No modelo adotado no Brasil, aparentemente, prevalece a primeira corrente. 

Há espaços públicos de formato previamente delineados, previstos na 

Constituição e na legislação infraconstitucional, de caráter paritário (membros 

do Governo e da sociedade civil organizada); porém, na composição desses 

colegiados, há membros que representam movimentos sociais e organizações 

sociais não governamentais, que têm como objetivo executar ou fiscalizar 

determinada política pública setorial. 
    

    O artigo 1º, da Constituição Federal, deixa claro que a atuação do povo não se 

restringe ao exercício do poder “por meio de representantes eleitos”, mas também “diretamente, 

nos termos dessa Constituição”. E isso é feito várias vezes, no decorrer do Texto, ao se permitir 

a participação dos cidadãos em órgãos públicos relacionados aos seus interesses profissionais 

e previdenciários, dentro da própria Administração Pública (como usuário), na política agrícola, 

na proteção do patrimônio cultural, na defesa do meio ambiente, na assistência da criança e do 

adolescente, etc. 

    Ao estabelecer formas participativas na própria estrutura do Estado, o constituinte 

promoveu o alargamento das funções da representação política e o local onde elas se dão, 

levando o sistema constitucional brasileiro a ser apontado como exemplo de uma nova 

construção do conceito de democracia28. 

  Mais do que isso, deixou claro que a atuação da sociedade civil foi 

institucionalizada para dentro do próprio Estado, na medida em que previu, em determinadas 

situações, órgãos públicos com participação da sociedade. 

   Dessa forma, o presente estudo parte dessa concepção de democracia semidireta 

para analisar a participação social na seguridade social. A compreensão de “democracia 

participativa” empregada a partir daqui, para investigar o sistema de seguridade social, dá-se à 

                                                 
28   Nesse sentido, observam Lavalle, Houtzager e Castello (2006, p. 3): 

Na América Latina, a democracia sempre foi pensada e construída em referência a processos históricos e 

cristalizações institucionais da Europa e dos Estados Unidos. Talvez pela primeira vez na história, a democracia 

e seu horizonte de reformas possíveis passaram a ser pensados, no hemisfério norte, a partir de experiências 

vivenciadas no hemisfério sul. Trata-se de uma tendência de alcances amplos. A esse respeito, o Brasil é um 

laboratório de enormes dimensões, do qual provém não apenas o experimento participativo mais conhecido no 

mundo todo – o Orçamento Participativo –, mas também reformas constitucionais que tornaram obrigatória a 

implementação de conselhos gestores de políticas nos diferentes níveis da estrutura federativa de governo. As 

mudanças nas estruturas do Estado favoráveis à introdução de controles sociais na gestão pública têm sido 

simultaneamente estímulo e produto do protagonismo das organizações civis, agora investidas com funções de 

representação política. 

Assim, o país tornou-se, na última década, referência imprescindível do debate internacional acerca da reforma 

da democracia graças a uma onda de novas experiências participativas no desenho de políticas públicas, 

enquadradas inicialmente na Constituição de 1988 ou em administrações municipais sob o comando do Partido 

dos Trabalhadores (PT). 
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luz da concepção de democracia semidireta como ideia de atuação da sociedade em participar 

e deliberar. O adjetivo “participativo” empregado à “democracia” deve ser compreendido, 

assim, pela ideia de aproximação do cidadão com as decisões políticas de interesse comum, e 

não propriamente a concepção de “democracia direta" (que exige atuação direta, sem a 

possibilidade da representatividade mandamental tradicional).  

 

1.3 O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO DE SEGURIDADE SOCIAL  

 

  Valendo-se do modelo traçado em 1942 na Inglaterra, conhecido como “Plano 

Beveridge”, a Constituição Federal Brasileira de 1988 sistematiza em um único instrumento de 

proteção social, denominado seguridade social, três direitos sociais fundamentais: saúde, 

assistência e previdência social. 

  Assim, o principal instrumento de proteção social traçado constitucionalmente parte 

da ideia de que só será possível pensar na efetiva proteção de todos, contra as situações de risco 

e vulnerabilidade social, se houver uma atuação articulada e sistematizada de três subsistemas 

conjuntamente (subsistemas de saúde, previdência e assistência social). Explica Wagner Balera 

(2003, p. 214): 

 

Na verdade, a seguridade social brasileira terá duas vias de acesso aos 

problemas sociais: a via previdenciária (seguro social) e a via assistenciária 

(integrada por dois distintos esquemas de atuação: o sistema de saúde e o 

sistema de assistência social)29.  

 

  Lena Lavinas (2008, p. 89) destaca a origem beveridgiana do sistema nacional:   

 

A Constituição de 1988 adota um viés beveridgiano ao incorporar o princípio 

da justiça social tanto no Capítulo VIII, da Ordem Social, quanto no Capítulo 

VII, da Ordem Econômica e Financeira, e reafirma valores universalistas de 

solidariedade e coesão social ao estabelecer, em seu art. 194, que “a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social (...)”, conjunto esse de 

ações que deve ser implementado com “I - universalidade da cobertura e do 

atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

                                                 
29   No mesmo caminho, observa Pierdoná (2007, p. 1): 

Para proteger a todos, o constituinte uniu três direitos sociais, os quais, cada um dentro de sua área de 

atribuição, protege seus destinatários e, no conjunto, todos serão protegidos. Para tanto, a seguridade social 

apresenta duas faces: uma delas garante a saúde a todos; a outra objetiva a garantia de recursos para a 

sobrevivência digna dos cidadãos nas situações de necessidade, os quais não podem ser obtidos pelo esforço 

próprio. Nesta segunda face encontramos a previdência e a assistência. 
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populações urbanas e rurais”. Essa integralidade da política social se 

consubstancia também nos artigos 201 e 203 – da previdência social e da 

assistência social, respectivamente –, que estabelecem que o benefício 

previdenciário e assistencial não pode ser inferior ao salário mínimo vigente30. 

Adota-se, assim, um benefício cujo piso é comum a contribuintes ou não-

contribuintes, rurais e urbanos, homens e mulheres. Ao instituir a 

irredutibilidade dos benefícios, o novo sistema de proteção social fortalece 

esse vínculo com o salário mínimo e dá à Seguridade grau de eficácia elevado 

na redução das desigualdades e da pobreza. Essa equalização do piso dos 

benefícios previdenciários e assistenciais amplia o efeito redistributivo da 

Seguridade, não só horizontalmente - isto é, ao longo do ciclo de vida -, mas 

também como ferramenta de promoção da equidade vertical, reduzindo 

diferenciais agudos de bem-estar. 
 

Fixa-se na necessidade de (re)distribuição de rendas mais igualitárias31. Por isso, o 

sistema deve ser constituído não só de seguros sociais (previdência), mas também de serviços 

de saúde e integração social (assistência social) para todos os cidadãos. 

  

1.3.1 Definição de seguridade social adotada constitucionalmente 

 

  Se no campo doutrinário ainda se discute o exato conceito de seguridade social32, 

isso não faz sentido no campo normativo, pois, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

194, apresenta sua própria definição à expressão. Assim, seguridade social é “um conjunto 

                                                 
30  Ao fixar o mesmo valor entre o benefício assistencial de prestação continuada e piso do sistema previdenciário, 

o Constituinte, atinge, ainda que parcialmente, a sistemática de subsidiariedade, construída no Plano Beveridge 

(1943, p. 219), para guiar os sistemas previdenciário e assistencial. Nesse sentido, deixava claro Beveridge em 

seu estudo: 

Servirá a assistência para atender a todas as necessidades que não forem satisfeitas pelo seguro. Devem ser 

atendidas tais necessidades de maneira adequada ou nível de subsistência; mas os beneficiários devem ver na 

assistência algo menos desejável do que o auxílio de seguro, pois, se assim não for, nada lucrarão os segurados 

com suas contribuições. 

 
31  Como explica Daniel Machado da Rocha (2004, p. 37), Beveridge “teria sido influenciado pelas ideias de 

Roosevelt, na busca da erradicação de todas as necessidades do homem, e Keynes, na defesa de uma 

distribuição de renda mais igualitária”. Ao desenvolver a teoria do pleno emprego e aumento da capacidade de 

consumo, Keynes sustentava que há cessação das depressões econômicas com o aumento da demanda agregada 

(aumento dos gastos públicos, investimentos e consumo privado). Por isso, “como a previdência social não 

acumula recursos, mas os redistribui, esse repasse dos que têm o maior poder aquisitivo, pode expandir o 

consumo privado, fomentando a economia”.   

 
32   Mesmo dentro do sistema de seguridade social, há discussão quanto aos estritos termos de sua definição. Há 

quem defenda uma concepção mais restrita, compreendendo na conceituação apenas as áreas da previdência e 

assistência social. Para outros, a definição de seguridade social deve ser a mais ampla possível, compreendendo 

todo e qualquer instrumento que busque tutelar as situações de necessidades sociais. Nesse sentido, ensinam 

Daniel Machado da Rocha (2004, p. 18) e Alfredo J. Ruprecht (1996, p. 37/40). 
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integrado de ações e iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”33. 

   Como observa Augusto Venturi (1994), o paradigma de proteção social, fruto da 

evolução histórica que é aceito até hoje, denominado “seguridade social”, estrutura-se por meio 

de duas técnicas de proteção: 1. Técnicas de ajuda, caracterizadas por medidas destinadas às 

situações de necessidade já produzidas, assistindo os indivíduos com intuito de superá-las; 2. 

Técnicas de provisão/previsão, caracterizadas por ações que prevejam e predisponham meios 

que sirvam para remediar essas situações de necessidade. 

  Como explica o mencionado autor, o seguro social garante o direito a prestações 

reparadoras ao se verificar o evento previsto, antes que o dano possa determinar o estado de 

indigência, de privação da pessoa golpeada. A assistência intervém somente quando, por causa 

de eventos previstos ou não, exista já um estado de indigência, de privação, que ela tem o fim 

de combater.  Daí se destacar o caráter reparador da assistência em oposição ao caráter 

preventivo da previdência. 

  O que se define hoje como seguro social34 nada mais é do que o processo evolutivo 

da técnica de provisão, já a assistência social é a técnica de ajuda. 

  A técnica de ajuda, pela sua simplicidade organizativa e emergencial é a pioneira e 

bem mais antiga que a técnica de provisão: nasce com o surgimento dos grupos familiares - 

“assistência familiar” (sua roupagem moderna se denomina “obrigação de alimentos”), 

desenvolve-se pela “assistência privada” (inicialmente prestada pela sociedade por meios de 

técnicas inespecíficas e desorganizadas – caridades – até, um segundo momento, da atuação 

social organizada – voluntariado social), chegando-se à fase da atuação do próprio Estado35. 

                                                 
33  Conforme ensina Helmut Creutz (1979, p. 65), são três as formas organizativas dos sistemas de seguridade 

social: 1ª constituição autônoma – o titular exclusivo da gestão do sistema é o Estado, sendo seu exercício 

desempenhado apenas por servidores públicos, não havendo qualquer influência direta dos demais interessados 

na formação da vontade dos órgãos titulares; 2º constituição heterônoma – aquela em que o sistema é 

organizado autonomamente, com gestão direta unicamente dos interessados. Os órgãos estatais permanecem 

ausentes da administração, exercendo, apenas, em determinas situações, atividades de controle; 3ª constituição 

mista – a titularidade da gestão é exercida pelos interessados em conjunto com o Estado. 

Pela redação do artigo 194, fica clara a conclusão de que o sistema brasileiro é “constituição mista”, já que sua 

estruturação compreende um conjunto “integrado de ações e iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade” 

(art. 194).   

 
34   Em apertada síntese, Soria, Pérez, Navarrete e Segura (2010) apontam o surgimento específico da técnica de 

previsão com os seguros privados, com fixação de regras inespecíficas e diferenciadas de proteção social 

(mutualismo) e seguro social (criado na Alemanha em 1883), até a noção de seguridade social que fixa a noção 

de sistematização das instituições de seguro social, bem como a articulação das técnicas de provisão e ajuda. 

 
35   Ao fazer uma narrativa do desenvolvimento da assistência pública na Europa, Nair Lemos Gonçalves (1976, 

p. 17) destaca que a motivação inicial que levou o Estado a se preocupar com os necessitados se deu como 

medida necessária de profilaxia ao perigo de possível perturbação da paz causada por esses indigentes, e não 

propriamente pelo viés da solidariedade e da caridade de uns para com os outros, visão esta que só se alterou 
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  Torna-se importante destacar que as fases nas quais é apontado o processo evolutivo 

dessa espécie de proteção não se excluem, ao revés, se complementam subsidiariamente36. 

Nesse aspecto, nunca é demais ressaltar a doutrina católica que se colocou como um dos 

fundamentos para a estruturação da assistência pelo Estado, e que deixa clara a noção de 

subsidiariedade entre diversos meios de proteção sociais: 

 

[...] 
À atuação do princípio de subsidiariedade correspondem: o respeito e a 

promoção efetiva do primado da pessoa e da família; a valorização das 

associações e das organizações intermédias, nas próprias opções fundamentais 

e em todas as que não podem ser delegadas ou assumidas por outros; o 

incentivo oferecido à iniciativa privada, de tal modo que cada organismo 

social, com as próprias peculiaridades, permaneça ao serviço do bem comum; 

a articulação pluralista da sociedade e a representação das suas forças vitais; 

a salvaguarda dos direitos humanos e das minorias; a descentralização 

burocrática e administrativa; o equilíbrio entre a esfera pública e a privada, 

com o consequente reconhecimento da função social do privado; uma 

adequada responsabilização do cidadão no seu «ser parte» ativa da realidade 

política e social do País (Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Pontifício 

Conselho – Justiça e Paz – 2004, p. 44). 
  

  Além disso, a conotação da subsidiariedade deve compor também a constituição da 

assistência em contraposição à previdência social37. Nesse sentido, já destacava Beveridge em 

seu estudo (1943, p. 219): 

 

                                                 
na segunda metade do século XIX e no início do século XX, quando as ideias socialistas estimularam “os 

poderes públicos à nova forma de solidariedade social, levando-os a reconsiderar os juízos negativos sobre a 

assistência social e reconhecer-lhes o valor. 

 
36  Quanto ao tema, tivemos oportunidade de escrever: Dessa forma, nunca se poderá perder de vista o caráter 

subsidiário dos mecanismos de proteção, sob pena de malferir todo o sistema protetivo. Isso porque, essa regra 

basilar de estruturação social (denominada “princípio da subsidiariedade”) se constitui justamente para 

proteger a autonomia individual ou coletiva contra toda intervenção pública injustificada ou demasiada, 

ressaltando a necessidade de coabitação entre os diversos mecanismos de proteção e não a hipertrofia de 

qualquer um deles (ainda que de maior extensão) – (MARQUES, 2009, p. 19). 
37   Registra-se que a noção de subsidiariedade empregada aqui busca tratar a relação entre os subsistemas 

previdenciário e assistencial: a subsidiariedade orienta no sentido de que a assistência só atua quando a 

previdência não se fizer presente ou que não for suficiente para tutelar o mesmo risco/necessidade social. Isso, 

contudo, não exclui a noção de complementariedade que orienta o sistema de seguridade social como um todo: 

o sistema de seguridade social, para tutelar efetivamente o cidadão contra os riscos/necessidades, pode e deve 

atuar por todas as suas vias de proteção, inclusive, conjuntamente - assistência, saúde e previdência. Excluir a 

noção de complementariedade que caracteriza a seguridade como um todo, seria o mesmo que afastar a própria 

noção de “sistema”, já que as partes (subsistemas), apesar de se definirem por seus aspectos próprios, 

complementam-se justamente para formar uma unidade maior e, com isso, conseguir atingir com efetividade 

os fins traçados por essa teia de proteção. Assim, por exemplo, um idoso aposentado que se encontre em 

processo demencial poderá ser tutelado pelos três subsistemas concomitantemente – saúde (para cuidar de sua 

doença), assistência (para cuidar de sua vulnerabilidade social ante sua situação de abandono de cuidados, por 

exemplo) e previdenciário (que ele já se usufrui por ser aposentado).  



39 

 

Servirá a assistência para atender a todas as necessidades que não forem 

satisfeitas pelo seguro. Devem ser atendidas tais necessidades de maneira 

adequada ou nível de subsistência; mas os beneficiários devem ver na 

assistência algo menos desejável do que o auxílio de seguro, pois, se assim 

não for, nada lucrarão os segurados com suas contribuições. 
 

   De forma sucinta, pode-se caracterizar cada área da seguridade social brasileira da 

seguinte forma: 

   O subsistema saúde compõe-se de um conjunto de serviços que visam a resguardar 

a higidez física e mental dos cidadãos. Fundamenta-se nos princípios da universalidade e do 

tratamento igualitário entre os usuários (acesso universal e igualitário). 

   Todos os entes federativos possuem competência legislativa (art. 24, inciso XII e 

art. 30, inciso I, da CF) e administrativa (art. 23, inciso II, da CF) para definir a proteção da 

saúde - a estruturação pública de prestação de serviços se faz por meio do “Sistema Único de 

Saúde – SUS”.  

  Por seu turno, o subsistema previdência social tem como foco a proteção do 

trabalhador contra os riscos sociais (situações de necessidades futuras). Tal mecanismo de 

proteção pode ser delineado pelos seguintes princípios: 1. contributividade; 2. 

compulsoriedade; 3. filiação prévia; 4. proteção do trabalhador contra os riscos sociais; 5. 

manutenção limitada do nível de vida dos trabalhadores; e 6. equilíbrio financeiro-atuarial. Ao 

contrário daquele, este tem limitações tanto do ponto de vista objetivo (somente os riscos 

especificados) quanto do subjetivo (somente os sujeitos indicados). 

  A proteção previdenciária pode ser facultativa ou obrigatória, sendo esta última 

vinculada a duas espécies de regimes: regime próprio dos servidores públicos ocupantes de 

cargos efetivos (de cada ente federativo) e regime geral (exclusivo da União, gerenciado pela 

Autarquia Federal Instituto Nacional do Seguro Social - INSS). Justamente em razão dessa 

configuração, a competência legislativa em matéria previdenciária fica restrita à União (art.22, 

inciso XXIII, CF) quando a proteção se dá com base no regime geral; ficando aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios (art. 24, inciso XII, e 30, inciso I, ambos da CF) a competência 

concorrente no que diz respeito ao regime próprio de seus respectivos servidores públicos. O 

mesmo raciocínio se emprega quanto à competência administrativa.  

  Fechando o sistema seguridade social, vem o subsistema assistência social, que se 

preocupa com o hipossuficiente, ou seja, aquele que se encontra impedido de integrar o mercado 

de trabalho e consequentemente não apresenta condições mínimas para prover sua subsistência, 

nem de tê-la provida por seus familiares (situações atuais de necessidade/indigência).  
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   A União, por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em regra, é 

conferida a atribuição para seu gerenciamento central. No entanto, todos os entes políticos 

possuem competência legislativa (art. 24, inciso XII, e art. 30, inciso I, ambos da CF) e 

administrativa comum para “cuidar” da assistência pública (art. 23, inciso II, da CF). 

  Em que pese a Constituição Federal dispor casuisticamente das atribuições comuns 

(administrativa), privativas ou concorrentes (legislativas) dos entes federativos para atuar 

especificamente em cada uma das áreas da seguridade social, a disposição quanto à competência 

legislativa do sistema como um todo fica exclusiva à União (art. 22, inciso XXIII, da CF). 

   Além disso, a participação da sociedade no sistema ou em qualquer uma de suas 

áreas componentes é imprescindível, como expressamente determina o artigo 194: 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social (destaque nosso). 
 

  Apesar de cada esfera do “subsistema” apresentar sistematização específica, a 

unidade dos três mecanismos juntos é delineada pelos vetores da universalidade de proteção e 

solidariedade na forma de custeio e é regimentada pelos princípios fundantes que estão 

enumerados, em sua grande maioria38 , nos incisos do parágrafo único, do artigo 194, da 

Constituição Federal. São eles: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e 

distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, 

equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter 

democrático e descentralizado da gestão administrativa39.  

  Assim, ainda que haja a especificidade de princípios entre cada uma das áreas, a 

integração e a contaminação de cada uma no todo se dá e é imposta pela própria Constituição.

  Nesse caminho, o orçamento da seguridade é posto de forma apartada do orçamento 

fiscal justamente para que a articulação de política entre as três esferas de atuação exista e seja 

eficaz para o fim último do sistema globalmente. 

                                                 
38  O princípio da prévia fonte de custeio é apontado, pela grande maioria da doutrina, como integrante também 

dos princípios fundamentais do sistema, apesar de estar inserido no artigo 195, §5º, da Constituição Federal. 

 
39   Registra-se que o princípio do caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa foi definido pelo 

Constituinte com a seguinte terminologia: caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo 

nos órgãos colegiados. Será adotada, no entanto, no presente trabalho a terminologia “princípio da gestão 

participativa na seguridade social”, tendo em vista a incompatibilidade da definição constitucional com a 

definição trazida pelo próprio Constituinte de seguridade social, conforme será explicado no tópico seguinte. 
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   Cumpre registrar, contudo, que, mesmo o constituinte tendo fixado a unidade e a 

universalidade como ideias definidoras do sistema de seguridade social, nos termos do que foi 

delineado pelo plano Beveridge, grande parte dessa diretriz acabou se perdendo com a 

estruturação legal e administrativa dada na prática. Nesse sentido, observa Maria Lucia Teixeira 

Werneck Vianna (2008, p. 98), ao narrar que assistência, previdência e saúde se estruturam por 

órgãos autônomos e distintos, que pouco ou nada se comunicam, aliada à forma desarticulada 

de arrecadação:  

 

Implantada para operacionalizar (às avessas) os preceitos constitucionais, a 

arquitetura institucional dos anos 90 contemplou as dimensões legal, 

administrativa e orçamentária. A legislação que regulamentou a Seguridade 

pavimentou caminhos distintos para as áreas incluídas na Seguridade: a Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080), de 1990, as Leis 8.212 (Lei do Custeio da 

Previdência) e 8.213 (Lei dos Planos de Benefícios da Previdência), de julho 

de 1991, e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742), de 1993, 

estabeleceram, cada uma, suas diretrizes específicas. Progressivamente, 

efetivou-se a segmentação administrativa das áreas: em 1990 foi criado o 

INSS, para gerir os benefícios previdenciários, a assistência médica foi 

definitivamente transferida para o Ministério da Saúde com a extinção do 

INAMPS, em 1993, e até a assistência social, sempre sujeita a contínuos 

deslocamentos ministeriais, vai paulatinamente ganhando autonomia, 

confirmada com o desmembramento do antigo Ministério da Previdência e 

Assistência Social em duas estruturas: o MPS (Ministério da Previdência 

Social) e o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), no Governo Lula. 

Também do ponto de vista do financiamento, a Seguridade deixou de existir 

formalmente, pois embora a Constituição tenha expandido as fontes de 

receitas do sistema, a legislação, desde o início dos anos 90, restringiu o 

escopo das funções de arrecadação do INSS às receitas incidentes sobre folha 

de salários, setorializando as demais (constitucionalmente estabelecidas para 

a Seguridade) e, ao mesmo tempo, centralizando-as num órgão externo à 

Seguridade, o Tesouro. Esse foi, enfim, o (conhecido) caminho do 

desmantelamento institucional da seguridade social. 
 

  Tendo em vista que o foco do presente estudo é a investigação da participação da 

sociedade no sistema de seguridade social, faz-se necessária uma especial análise do princípio 

fundamental do caráter democrático e descentralizado da gestão, que especifica o contorno 

participativo que o constituinte particularmente trouxe a este sistema. 

  Fala-se em reforço ao “contorno democrático”, haja vista que a Constituição 

Federal de 198840, como foi apontado no começo do presente capítulo, encontra-se fundada 

                                                 
40  Ressalta-se que esse “reforço” pode ser apontado também em outros comandos, como é o caso do artigo 10 da 

Constituição, que expressamente dispõe que “É assegurada a participação dos trabalhadores e 

empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários 

sejam objeto de discussão e deliberação”. 
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dentro do paradigma do “estado democrático” e, assim, pressupõe a integração direta da 

sociedade como coautora no cenário político. 

  Ora, se é máxima de hermenêutica a ausência de regras inúteis ou palavras 

desnecessárias, torna-se imprescindível verificar o que de peculiar foi trazido com o dispositivo 

em comento, principalmente porque, mais do que mera regra, o comando traçado no artigo 194, 

inciso VII, é apontado como vetor principiológico a guiar todo o sistema de seguridade social.  

 

1.3.2 O princípio do caráter democrático e descentralizado da gestão da seguridade social. 

 

  Sendo alçado à condição de princípio constitucional, não há como deixar de 

reconhecer que se trata de norma estrutural que legitima o próprio sistema como um todo. 

Consequentemente, reflete um valor fundamental da sociedade juridicamente organizada, que 

deve servir de norte para toda estrutura e efetivação do regramento jurídico. Nesse sentido, 

deixa claro Daniel Machado da Rocha (2004, p. 127), ao falar dos “princípios constitucionais 

diretivos do sistema previdenciário”: 

 

Em síntese, o delineamento a ser efetuado pretenderá contribuir para a 

construção de um modelo dogmático destinado a subsidiar a concretização dos 

direitos previdenciários, possibilitando um equilíbrio entre as suas metas 

sociais relevantes com os imperativos macroeconômicos que têm 

condicionado os direitos sociais, de uma maneira geral, e as reformas que são 

e possam ser necessárias, tendo em vista que a realidade social e econômica 

no Brasil contemporâneo difere substancialmente daquela na qual a 

previdência nacional restou implantada nacionalmente na década de 1960.  
  

  A Constituição de 1998, mesmo estando definida pelo paradigma do estado 

democrático de direito, ressalta como regra fundamental do sistema de seguridade social o 

caráter democrático e descentralizado dele, fixando a composição paritária nos órgãos de gestão 

e deliberação, ou seja, fixa como eixo fundante e de própria legitimação a participação dos 

cidadãos. 

   A razão de ser dessa disposição pode ser justificada por dois motivos: 1. A origem 

histórica dos sistemas de proteção social, que sempre exigiu a atuação dos envolvidos na 

delimitação do sistema; e 2. O movimento social que fomentou o processo constituinte de 1988.  

  

1.3.3 A participação social fomentada durante o processo constituinte de 1988 
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  As décadas 1970 e 1980 foram marcadas no Brasil pela presença da sociedade civil 

no campo político. Como destacam Martins, Oliveira e Soares (2008, p. 155) o opressor estado 

autoritário, vivido pela ditadura liminar, e a insatisfação coletiva fazem nascer movimentos que 

reivindicaram justamente espaço de diálogo e interação entre Estado e sociedade. Movimentos 

como o dos metalúrgicos do ABC paulista, estudantil, os ligados à Igreja Católica ou à classe 

artística, impulsionam e fixaram esse tema na agenda política. 

   Foi justamente nesse contexto social que se formou o poder constituinte de 1988. 

A bandeira do direito à participação da sociedade na gestão influencia todo o processo 

constituinte, sendo absorvida pelo Texto41. 

   Nesse sentido, narra Avritzer & Santos (2002) que a Constituição de 1988 “foi 

capaz de incorporar novos elementos culturais, surgidos na sociedade, na institucionalidade 

emergente, abrindo espaço para a prática da democracia participativa”. Ao fazer uma pequena 

digressão histórica, Avritzer (2010, p. 28) lembra: 

 

Os anos 1980 implicaram uma maior presença do associativismo e das formas 

de organização da sociedade civil na cena política. O auge desse movimento 

foi o processo constituinte. A constituinte brasileira aceitou as chamadas 

emendas populares com mais de 30 mil assinaturas (Whitaker, 1989). Entre 

1986 e 1987, uma séria de movimentos populares propôs a participação 

institucionalizada no Estado pela via das assim chamadas “emendas 

populares”. A reforma constitucional de 1988 propôs importantes 

modificações, de um lado, nas práticas das políticas públicas e, de outro, no 

móvel e significado das ações sociais e coletivas. A Constituição de 1988 

abriu espaço, por meio de legislação específica, para práticas participativas 

nas áreas de políticas públicas, em particular, na saúde, assistência social, nas 

políticas urbanas e no meio ambiente.  

 

  Mais do que postular e reivindicar o direito de serem ouvidos, os movimentos 

exigiam a criação de canais de participação. 

   Maria da Glória Gohn (2011) define esse período como fase da “qualificação da 

participação”, visto que as reivindicações não se restringiam à postulação para obtenção de 

                                                 
41   Martins, Oliveira e Soares (2008, p.155) narram que, já na década de 1970, a opressão do Estado autoritário 

(que extinguiu qualquer espaço de expressão e negociação de interesses e conflitos existentes na época) e a 

insatisfação com o regime fazem nascer movimentos que reivindicam espaço de interlocução, como o dos 

metalúrgicos do ABC Paulista, o estudantil, bem como aqueles ligados à Igreja Católica e à classe artística e 

intelectual do País. É justamente a energia empregada por esses movimentos que inscreve na agenda política 

nos anos 1980 a necessidade do reconhecimento do direito a ter direito e do direito a participar da gestão da 

sociedade, ideia esta materializada pelo Constituinte de 1988, que já em seu primeiro artigo estabelece que 

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

Constituição”. 
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bens, mas também à criação de canais, para que assim a participação se tornasse contínua, 

planejada e presente ao longo de toda a formulação e implementação da política pública dentro 

da própria estrutura estatal42. 

   Ao enumerar alguns exemplos na Constituição dessa participação social 

institucionalizada, cita Avritzer (2010, p.30) expressamente “[...], o artigo 194, parágrafo único, 

inciso VII, a respeito da seguridade social, [...]”. 

  Trata-se, assim, de vinculação do sistema de seguridade dentro de um programa 

político em que a plataforma se constitui pela real influência e deliberação dos cidadãos. Mais 

do que isso, trata-se de comando que impõe a participação social como princípio organizativo 

da administração pública na seguridade social.  

  

1.3.4 A participação social na seguridade social como elemento histórico 

 

   A participação da sociedade na construção e condução do sistema de previdência 

sempre foi diretriz sugerida desde o início da sistematização dessas vias protetivas. Isso ocorre 

em razão da natureza originariamente mutualista (cooperativismo) das entidades: o sistema 

estava calcado na ideia de auxílio mútuo dos seus membros. Os beneficiários das prestações ou 

serviços são os membros da instituição que eles mesmos criaram e geriam (autogoverno). 

  É justamente a ideia de “autogoverno”, desenhada originalmente pelas entidades 

cooperativas, a gênese para a modulação jurídica da diretriz participativa impingida ao sistema.  

   Nesse sentido, veja que no campo internacional as Organizações Internacionais 

sempre destacaram a participação da sociedade como regra básica para estruturação do sistema. 

A Convenção nº  102 da OIT (Normas Mínimas da Seguridade Social)43, que entrou em vigor 

no plano internacional em 27.04.1955, estabelece: 

 

                                                 
42  Como observa Gohn (2001, p. 60), “não será apenas a sociedade civil a grande dinamizadora dos canais de 

participação, mas também as políticas públicas. A principal característica desse tipo de participação é a 

tendência à institucionalização, entendida como inclusão no arcabouço jurídico institucional do Estado, a partir 

de estruturas de representação criadas, compostas por representantes eleitos diretamente pela sociedade de onde 

eles provêm. Os conselhos gestores, que serão tratados adiante, são os maiores exemplos. Isto implica a 

existência do confronto (que se supõe democrático) entre diferentes posições político-ideológicas e projetos 

sociais. Todas as demandas são, em princípio, tidas como legítimas. Os novos sujeitos políticos se constroem 

por meio de interpelações recíprocas”. 
43   Inserida no sistema nacional por meio de Decreto Legislativo nº 269, de 19.09.2008. 

Mesmo antes da Convenção nº 102, a OIT já trazia como diretriz a participação na gestão dos sistemas 

protetivos de seguridades. Nesse sentido, cita-se os Convênios nº 24 e 25 de 1927, sobre Segurado de 

Enfermidade que estabeleciam expressamente “que os segurados devem participar na administração das 

instituições autônomas de segura”. 
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Art. 72 — 1. Quando a administração não estiver assegurada por uma 

instituição regulamentada pelas autoridades públicas ou por uma repartição do 

Governo responsável perante o Congresso, representantes das pessoas 

amparadas devem tomar parte na administração ou estar ligadas a ela com 

atribuições consultivas, nas condições determinadas; a legislação nacional 

pode também prever a participação de representantes dos empregadores e das 

autoridades públicas44. 
 

   E não foi só. Várias são as diretrizes posteriores, expedidas pela OIT, ressaltando a 

participação dos envolvidos na administração do sistema: Convenções 121, de 1964; 128, de 

1967; 130, de 1969, etc.45 

  Essa diretriz foi observada pelos diversos países, como se verifica, por exemplo, no 

artigo 71, do Código Europeu de Seguridade Social: 

ARTIGO 71. Quando a administração não for assegurada por um 

departamento governamental responsável perante um parlamento, devem 

participar na administração representantes das pessoas protegidas ou ser a ela 

associados com poder consultivo em condições prescritas; a legislação 

nacional pode também prever a participação de representantes das entidades 

patronais e das autoridades públicas. 
 

   O mesmo pode ser encontrado dentro do próprio desenvolvimento do sistema 

brasileiro. Ante as diretrizes traçadas pela OIT, havia previsão de órgãos deliberativos, de 

composição mista (empregador, empregado e Estado), nas áreas da Saúde, Previdência e 

Assistência. Como exemplo, cita-se o Departamento Nacional de Previdência Social – DNPS, 

a que, dentre outras atribuições, competia “planejar, orientar e coordenar, em todo território 

nacional, a administração da previdência social, expedindo normas gerais para esse fim e 

                                                 
44   Segundo Fidel Ferreras Alonso (2003, p. 9), a participação social na gestão dos sistemas previdenciários nasceu 

juntamente com o próprio sistema protetivo. No entanto, isso necessariamente não implica dizer que a 

existência de meios de representação levou à efetiva participação social ou a uma gestão efetivamente 

democrática. Segundo argumento, essa ausência de efetividade decorre da forma fracionada e diversificada em 

que os sistemas de previdência surgiram, além das diversas formas de atuação do Estado na cobertura. Observa 

também que a institucionalização da participação social pode ser fixada para atingir objetivos específicos (ex. 

participação em momentos de reformas) ou gerais (discussões quanto à definição da política de seguridade, ou 

ainda a gestão administrativa do sistema). 

 
45  A OIT reiteradamente sempre enfatizou a participação social (diálogo social) como uma das prioridades 

programáticas e pressuposto para a base da democracia pluralista que deve estruturar os sistemas de seguridade 

social. Nesse particular, por exemplo, ao apontar a estruturação administrativa da previdência social, dispõe 

que “A administração do seguro social deve ser unificada ou coordenada dentro de um regime geral de 

seguridade social, e os cotizantes, através de suas organizações, devem estar representados nos órgãos que 

determinam ou aconselham sobre a política administrativa e apresentem projetos legislativos ou redação de 

regulamentos” (Recomendação nº 67/1944 – item 27). 
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resolvendo as dúvidas que forem suscitadas na aplicação de leis e regulamentos” (art. 89, inciso 

I, da Lei 3.807 – LOPS). 

  Segundo De La Villa Gil (1982), a participação social no sistema de seguridade 

social, historicamente fixada, na verdade, apresenta múltiplas finalidades: busca conciliar a 

transformação do sistema privado em público, conferindo certo poder aos particulares; intenta 

neutralizar o déficit participativo da sociedade no sistema político; além de poder ser utilizada 

como ferramenta para a promoção dos interesses coletivos dos beneficiários perante o sistema 

protetivo46. 

   Apesar da previsão jurídica, a noção de “autogoverno” na seguridade foi perdendo 

sua eficácia na medida em que os sistemas foram se desenvolvendo. Ao fazer uma pequena 

digressão sobre a evolução da ideia participativa no sistema, Fidel Ferreras Alonso (2003, p. 

12) destaca a baixa efetividade experimentada mundialmente ao longo do tempo: 

 

[...] essa ideia de ‘autogoverno’ inicial, de clara conotação político-

administrativa, mesmo que apenas em sua expressão terminológica, teve seu 

conteúdo transformado numa categoria quase puramente formal. O 

“autogoverno”, ou “selbstverwaltung” das entidades corporativas originárias, 

é o responsável pelo conteúdo jurídico tanto interno quanto externo, por meio 

da aprovação de seus estatutos, que afetam a relação jurídica para com seus 

segurados. Atualmente, esse conteúdo jurídico no âmbito externo quase não é 

conhecido, nem mesmo em seu país de origem. 
Nenhum sistema moderno de previdência entrega por completo a gestão aos 

interessados. A crescente importância econômica da previdência não permite 

que os poderes públicos transfiram aos interessados a responsabilidade total 

da gestão. Com isso pretende-se evitar que coalizões de interesse privado 

comprometam o bom funcionamento das instituições. Assim, o Estado, 

mediante diversos procedimentos de maior ou menor intensidade, reserva-se 

o poder de direção, vigilância e tutela das instituições responsáveis pela gestão 

da previdência social, apesar de sempre levar em conta os interesses dos 

segurados. 
 

 Esse mesmo raciocínio é destacado também por Gonzalo Gonzalez (1980). Como 

observa, em cinquenta anos do desenvolvimento dos organismos de seguridade social, houve 

um desprendimento das características iniciais que inspiraram os primeiros seguros sociais. 

Dentre as várias apontadas, destaca a diretriz do “autogoverno”. 

                                                 
46  Michel Voirin (1993), ao abordar o tema, além do já observado aspecto histórico (a origem privada da teia 

protetiva), aponta também como justificativa para a participação a própria estrutura de financiamento do 

sistema. Como observa, se os interessados necessariamente possuem responsabilidade na contribuição do 

sistema, com a participação, fica estabelecida também a responsabilidade desses para o próprio equilíbrio 

financeiro do sistema. 
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  Mesmo sendo apontada como regra de pouca efetividade, a Constituição de 1988 inovou 

o sistema nacional ao prevê-la em seu bojo, transformando-a muito mais do que mera diretriz 

internacional de estruturação da seguridade. 

  Isso, contudo, não afasta o sistema brasileiro dos demais, já que muitos outros também 

trazem em sua Constituição regra semelhante. Nesse sentido, veja, por exemplo, o artigo 129 

da Constituição Espanhola47 e o artigo 64 da Constituição Portuguesa, respectivamente: 

 

Constituição Espanhola 
Artículo 129 

1. A lei estabelecerá as formas de participação das partes interessadas na 

seguridade social e nas atividades dessas entidades públicas, cuja função afeta 

diretamente a qualidade de vida ou o bem-estar geral. 
2. Os poderes públicos promoverão eficazmente as diversas formas de 

participação das empresas e incentivarão, através de legislação adequada, as 

sociedades cooperativas. Devem igualmente estabelecer meios para facilitar o 

acesso dos trabalhadores à propriedade dos meios de produção48 
 

Constituição Portuguesa 
Artigo 64 

1. Todos têm direito à seguridade social. 
2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de 

seguridade social unificado e descentralizado, com a participação das 

associações sindicais, de outras organizações representativas dos 

trabalhadores e de associações representativas dos demais beneficiários. 
3. O sistema de seguridade social protege os cidadãos na doença, velhice, 

invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras 

situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade 

para o trabalho. 
4. Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das 

pensões de velhice e invalidez, independentemente do sector de actividade em 

que tiver sido prestado. 

                                                 
47   Ao falar especificamente sobre o dispositivo, Isabel María Villar Cañada (2007, p. 98) observa que “a 

participação dos cidadãos na atuação da Administração Pública para a defesa de seus interesses e do próprio 

interesse geral se configura como um dos mecanismos essenciais da democratização das instituições, 

potencializado em nosso ordenamento a partir da Constituição de 1978, a partir da qual se abre um canal para 

reduzir distâncias entre os cidadãos e os organismos públicos, substituindo a radical separação entre sociedade 

e Estado, característica da ideologia liberal, e buscando diminuir também as doses de burocracia afim de 

conseguir uma maior eficácia na atuação dos organismos públicos” – tradução livre (“La participación de los 

ciudadanos em la actuación de las Administraciones Públicas para la defensa de sus interesses y del próprio 

interés geral se configura comum uno de los mecanismos esenciales de democratización de las instituciones, 

potenciado em nuestro ordenamento a partir de la Constitución de 1978, a través del cual se abre um cauce 

para reducir distancias entre los ciudadanos y los organismos públicos, sustituyendo la radical separación entre 

sociedade y Estado, característica de la ideologia liberal e intentado diminuir también las dosis de burocracia 

em aras a conseguir uma mayor eficacia em la actuación de los organismos públicos”). 

 
48 1.La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social  y  en  la  actividad  de  

los  organismos  públicos  cuya  función  afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. 

2.  Los  poderes  públicos  promoverán  eficazmente  las  diversas  formas  de participación en la empresa y 

fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios 

que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. 
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5. O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a actividade e o funcionamento 

das instituições particulares de solidariedade social e de outras de reconhecido 

interesse público sem carácter lucrativo, com vista à prossecução de 

objectivos de solidariedade social consignados, nomeadamente, neste artigo, 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 67.º, no artigo 69.º, na alínea e) do n.º 1 do artigo 

70.º e nos artigos 71.º e 72º. 
 

1.3.5 O caráter democrático e descentralizado da seguridade social 
 

  Conforme se observou acima, a noção de participação social na seguridade social é 

ideia que acompanha essa teia de proteção desde seu nascimento, lembrando, no entanto, que 

sua efetividade se esvaziou ao longo do tempo. 

  No Brasil, em contraponto à baixa efetividade histórica narrada, a diretriz 

participativa na seguridade social foi “constitucionalizada” pelo Texto atual, ganhando status 

de princípio fundante de todo o sistema de seguridade. 

   Como tal, aponta-se como preceito básico que deve servir de vetor de direção para 

definição de todo o sistema jurídico de seguridade social. Daí ser imprescindível sua exata 

definição. 

  É justamente pela definição que será possível traçar uma diretriz de como o 

legislador deve estruturar esses órgãos participativos. E, mais do que isso, qual a sua exata 

competência, já que é justamente isso que os caracterizará. 

   O artigo 194, inciso VI, da Constituição Federal, definiu, originalmente, nos 

seguintes termos, o princípio da participação democrática na seguridade: 

 

VII -  caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 

participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 

aposentados. 
 

  Em 15 de dezembro de 1998, a Emenda Constitucional nº 20 deu nova redação ao 

artigo sem, contudo, alterar o seu sentido: 

 

VII -  caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
 

   Antes de adentrar na análise do conteúdo do dispositivo, cumpre registrar o 

equívoco na redação do inciso. 

   Ao falar em gestão quadripartite, o mencionado dispositivo impõe a participação 

“dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo”.  
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   Esses atores só estão presentes na relação previdenciária. 

   Quando se fala em saúde e assistência social, não é possível apontar trabalhador, 

empregador e aposentados, dada a generalidade dos titulares protegidos por essas duas áreas (a 

saúde, por exemplo, protege qualquer cidadão, pouco importa se trabalhador ou não, aposentado 

etc., não justificando, assim, que, na composição de seu conselho, haja a participação específica 

de aposentados e trabalhadores). 

   Assim, é necessário concluir que o constituinte se equivocou na redação do 

dispositivo, acabando por descrever apenas e tão somente a composição da gestão participativa 

da previdência social à luz da sistemática anterior da Constituição de 1988 (que definia a 

proteção sob o foco exclusivo da área previdenciária).  Esqueceu-se de que o novo modelo que 

ele consagrou (seguridade social) exigia o alcance generalizante da assistência e da saúde. 

  Tanto a redação original quanto a atual (trazida pela Emenda Constitucional nº 

20/98) em nada alteram quanto à impropriedade tratada, já que ambas apontam especificamente 

a participação dos trabalhadores, empresários e aposentados. 

  Segundo Clive Bailey (1997), os atores que devem participar desses órgãos são: 

governo, instituições de seguridade social (quando sua estrutura é descentralizada), 

interlocutores sociais (exemplo: empregados e trabalhadores) e os interessados/beneficiários49. 

Assim, se o constituinte quisesse especificar a composição dos órgãos participativos, teria que 

se valer dessas terminologias. 

  É justamente em razão dessa impropriedade na redação do princípio que será usada 

a terminologia “princípio da gestão participativa na seguridade social” para definir esse 

comando constitucional, afastando-se sua transcrição literal. 

   Particularizando cada ponto da redação empregada no dispositivo, pode-se dizer 

que princípio democrático (ou “caráter democrático”), como já observado anteriormente, 

define-se à luz do ordenamento normativo e pela realidade histórica. 

    Como observa Canotilho (2003, p. 287), o Texto Constitucional, ao consagrar o 

princípio democrático, não o faz com uma teoria abstrata, mas sim o fixa por meio de uma 

ordenação normativa (definindo suas dimensões materiais e organizativo-procedimental) para 

um país e para uma realidade social. Como observa, “[...] é mais do que um método ou técnica 

de os governantes escolherem os governados, pois, como princípio normativo, considerado nos 

                                                 
49  No que diz respeito aos interlocutores, cumpre registrar que sua concepção deve abranger não apenas as formas 

tradicionais de representação (sindicatos ou organizações governamentais), mas também aquelas apontadas 

como “não clássicas”, como ONGs, movimentos feministas, de direitos humanos, as associações de 

consumidores, dos setores informais, de jovens e adolescentes, do meio ambiente, institutos privados ligados 

à saúde ou ao desenvolvimento local, etc., já que todos esses constituem o que se chama de “sociedade civil”. 
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seus vários aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, ele aspira a tornar-se impulso 

dirigente de uma sociedade”.  

  Bobbio (2009, p. 30), ao discorrer sobre democracia, leciona: 

  

[...] o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, 

entendida como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de 

considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou 

fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões 

coletivas e com quais procedimentos. 
 

   A partir desses ensinamentos, é possível dizer que a exata conotação de democracia 

se extrai da própria Constituição de cada País, uma vez que é dela que se formam as “regras 

que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais 

procedimentos” dentro da “etapa do envolver social” daquele Estado (Bobbio, 2009, p. 30). 

   Como foi destacado na primeira parte deste capítulo, o paradigma constitucional 

atual impõe necessariamente a legitimidade de todos os membros de uma sociedade nas 

decisões políticas. As “regras para as decisões políticas” dão foco e legitimidade à sociedade, 

exigindo participação constante, e extrapolam, de longe, a noção de democracia representativa.  

  Paulo Bonavides, ao descrever a democracia na roupagem da “Constituição do 

estado social”, segue nesse caminho: 

 

Nunca deve ficar porém deslembrado que a Constituição do Estado social na 

democracia é a Constituição do conflito, dos conteúdos dinâmicos, do 

pluralismo, da tensão sempre renovada entre a igualdade e a liberdade; por 

isso mesmo, a Constituição dos direitos sociais básicos, das normas 

programáticas, ao contrário portanto da Constituição do Estado liberal, que 

pretendia ser a Constituição do repouso, do formalismo, da harmonia, da 

rígida separação dos poderes, do divórcio entre o Estado e a Sociedade 

(BONAVIDES, 2007, p. 380-381) . 
 

   No mesmo caminho, segue também Canotilho (2003, p. 289), ao destacar que a 

noção de democracia hoje exige muito mais do que a conotação de “democracia representativa”, 

exigindo também a “democracia participativa”, pela própria premissa antropológico-política da 

participação social: o homem só se transforma em homem através da autodeterminação e a 

autodeterminação reside primariamente na participação política (orientação de “input”). 

  Se o Texto Constitucional não apresenta regras ou palavras inúteis, há que se 

concluir que o constituinte, ao agregar dentro de um dispositivo a “gestão democrática” ao 

sistema, estabeleceu aí norma político-procedimental de dimensão participativa-representativa, 

vinculando a estruturação da Administração Pública a esta espécie de organização. 
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  Dentro dessa perspectiva, há que se concluir que as decisões políticas de gestão, 

envolvendo o sistema de seguridade, devem estar alicerçadas em uma base consensual ampla, 

constituída a partir da participação dos diversos setores da sociedade (democracia participativa-

deliberativa). 

  Convergindo nesse raciocínio, os termos “descentralização administrativa” 

implicam também em transferência de poderes e decisões do Estado. 

   Soria, Pérez, Navarrete e Segura (2010, p. 100) observam que, ao se conferir a 

titularidade da seguridade social ao Estado, sua estruturação administrativa pode se dar de duas 

formas: 1. assumindo o papel de administrador único; 2. através da criação de entes específicos 

para tal finalidade (administração indireta). Tradicionalmente, a última opção tem sido a 

usualmente seguida pelos Estados e foi, também, inicialmente a adotada no Brasil50. 

  Dessa forma, por descentralização administrativa, compreende-se o modo de 

administração em que a gestão do sistema é atribuída a entidades administrativas criadas 

especificamente para esse fim. 

  Segundo Di Pietro (2011, p. 349-350), há descentralização "quando o poder público 

destaca 'um serviço público que lhe é próprio' para transferi-lo [...] a outra entidade, com 

personalidade jurídica própria". Segundo a mencionada autora, a descentralização pode ser 

política (quando o ente descentralizado desempenha atividades próprias, que não decorrem do 

ente central) e administrativa (quando o ente descentralizado exerce atividade fixada pelo ente 

central). O que as distinguem é justamente a origem da transferência do poder: enquanto na 

política “as atividades jurídicas que exercem não constituem delegação ou concessão do 

governo central, pois delas são titulares de maneira originária”, na delegação administrativa 

“[...], suas atribuições não decorrem, com força própria da Constituição, mas do poder central”. 

  Dentro dessa perspectiva, faz-se necessário concluir que o princípio constitucional 

em comento apresenta regra de descentralização política e administrativa.  

    Mais do que isso, no entanto, o termo “descentralização” compreende também a 

noção de aproximação entre órgão deliberativo e comunidade envolvida, uma vez que transfere 

e redistribui o poder decisório estatal em suas dimensões funcionais ou territoriais, permitindo 

não apenas uma maior participação social, mas também um efetivo controle social do Estado. 

Nesse sentido, é a lição de Silvia Faber Torres (2001, p. 246): 

                                                 
50   No Brasil, a opção por atuação de entes específicos só se concretizou no campo previdenciário. Nas áreas da 

saúde e assistência social, a estruturação desde a Constituição de 1988 sempre se deu dentro da própria estrutura 

estatal, sem a criação de “institutos”, como ocorreu, por exemplo, na Espanha, onde o subsistema de saúde é 

gerido pelo Instituto de Gestão da Saúde (INGESA).   
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A ideia de descentralização administrativa vem sendo patrocinada – não sem 

amparo, no Brasil, do constituinte de 1988 – como forma de conferir maior 

eficácia às políticas públicas, que, até então caracterizadas por uma 

centralização burocrática desmedida, passam a ser realizadas de modo mais 

próximo àqueles a quem se dirigem, incrementando-se, paralelamente, o 

controle sobre os responsáveis públicos e a participação popular. A tônica do 

discurso das prestações estatais básicas está assentada, portanto, num projeto 

descentralizador, pelo qual os serviços públicos são assumidos, 

preferencialmente, pelos poderes locais. 
 

  É justamente por isso que se costuma afirmar que a descentralização decorre do 

próprio viés democrático, na medida em que aproxima o centro de decisão política da sociedade 

envolvida, fomentando nesta uma postura ativa. Como observa Jordi Borda (1988), a 

descentralização é a forma de superar a distância para com os atores sociais, criando a 

identidade entre os cidadãos e as instituições e, dessa forma, fazendo com que haja a efetiva 

atuação global51.  

  É oportuno deixar claro, no entanto, que descentralização e participação social, 

apesar de serem ideias trabalhadas conjuntamente, não podem ser confundidas, já que 

descentralização traz tão somente a conotação de distribuição do poder decisório do Estado 

entre seus territórios ou em sua dimensão funcional. 

  Contudo, há que se observar, como já dito, que todo o movimento de 

descentralização postulado pela sociedade e concretizado com a Constituição de 1988 tinha 

como intuito justamente a divisão de poderes, buscando a aproximação da população. Por isso, 

muitos autores trabalham as ideias de descentralização e participação conjuntamente. 

   Na seguridade social, particularmente, essa aproximação é indissociável, uma vez 

que a descentralização (ou seja, a distribuição de poder entre os entes federativos) é qualificada 

e estendida a órgãos que se definiram constitucionalmente por sua composição participativa. 

                                                 
51  Contrapondo-se de certa forma ao raciocínio, Marco Aurélio Nogueira (1997, p. 8), afirma que “nem toda 

descentralização leva automaticamente a maior participação. A descentralização pode ser “imposta”, 

estabelecida. A participação não, pois depende de fatores histórico-sociais e de graus de amadurecimento 

político-ideológico e organizacional que muitas vezes só aparecem após um longo período de tempo. Como já 

foi observado, “a participação não se descentraliza. Ela existe ou não no processo, não cabendo ao órgão central 

concedê-la ou delegá-la”. 

No mesmo sentido é o raciocínio empregado por Soria, Pérez, Navarrete e Segura (2010, p. 101) que, ao 

falarem da descentralização da seguridade social espanhola, afirmam que sua legimidade democrática está 

garantida pelo desenho constitucional que é dado ao Estado Social: la legitimidade domcrática de la gestión 

es hoy día garantizada por las normas constitucionales, imperando, a efectos concretos de gestión, los mismos 

princípios que em todas las instituciones del Estado social y democrático de Derecho, diseñado por neustra 

Constituición: esto es, gestíon burocrática, com participación, a efectos de diseño de políticas y de control de 

la gestión, de los sindicatos más representativos. 
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Isso porque, na redação do inciso VII, o constituinte não para na imposição da descentralização, 

determinando que esta se daria mediante gestão quadripartite. 

  Dessa forma, o constituinte, ao fixar expressamente como princípio estruturante do 

sistema de seguridade social o caráter democrático e descentralizado, já direciona a participação 

social atestando que o sistema de seguridade seguirá calcado pela relação Estado-cidadão.  

   Destaca-se que, mais do que traçar a descentralização administrativa e fiscal, 

atribuiu também a descentralização de natureza política52, uma vez que fixou competência 

própria aos atores envolvidos com a seguridade social. Marco Aurélio Nogueira (1997, p. 8) 

aponta: 

 

A Constituição de 1988, como se sabe, desempenhou importante papel na 

legitimação do princípio da descentralização, tanto ao definir um novo tipo de 

arranjo federativo com significativa transferência de decisões, funções e 

recursos do Executivo Federal para os estados e municípios, quanto ao 

consagrar a fórmula, estabelecida nos artigos 194 e 204, da “descentralização 

participativa” para a gestão da nova área da seguridade social (saúde, 

previdência e assistência social). Com isso, a descentralização, que se vinha 

afirmando desde o final dos anos 70, adquiriu características 

particulares: não se trata mais de uma descentralização meramente 

técnica, fiscal ou administrativa, mas de uma descentralização que 

também se quer de natureza política, já que se pretende colada à 

participação da sociedade. Com o que ficou ainda mais reforçada sua 

vinculação à ideia de democratização, já que estaria direcionada para ampliar 

a participação das comunidades e “aproximá-las” do governo, propiciando 

assim um maior controle das ações e decisões governamentais, uma gestão 

pública mais justa e menos autoritária, e assim por diante (destaque nosso). 
  

  Nesse mesmo diapasão, segue Sonia Fleury (2004, p. 5): 

                                                 
52  Segundo Di Pietro a existência da descentralização política está condicionada à “autonomia” do órgão, nesse 

sentido compreendida como “[...] o poder de editar as próprias leis, sem subordinação a outras normas que não 

as da própria Constituição” (2011, p. 350). Nesse sentido, explica: Os vocábulos autonomia e administração 

expressam bem a distinção. Autonomia, de autós (próprio) e nómos (lei), significa o poder de editar as próprias 

leis, sem subordinação a outras normas que não as da própria Constituição; nesse sentido, só existe autonomia 

onde haja descentralização política (2011, p. 350). 

O que se observa na definição trazida é que a noção de descentralização política exprime, na verdade, a ideia 

de liberdade de atuação do ente (“o poder de editar as próprias leis”), liberdade esta que não decorre de 

delegação de qualquer Poder, mas sim do próprio Texto Constitucional, daí a autonomia (liberdade de atuação 

sem sofrer restrições ou limitações do ente central, já que este não possui qualquer ingerência nessa liberdade). 

Já que o princípio da gestão participativa na seguridade social, atribui a gestão do sistema de seguridade a um 

órgão participativo, ou seja, apontou atividades próprias do Poder Executivo a outro ente, não há como excluir 

a natureza política dessa descentralização.  

O fato do órgão participativo não gozar, no entanto, de autonomia plena (nesse sentido compreendida aquela 

que atinja as diretrizes políticas gerais do próprio Poder Executivo – como será melhor explicado no capítulo 

3), não impede de reconhecer a descentralização política no ato específico de gerir. Isso porque, no exercício 

da atividade de gestão do órgão participativo, há verdadeira “autonomia”, já que, por força do comando 

constitucional, não fica o órgão, nesse aspecto (gestão), submetido aos condicionamentos prévios da lei fixada 

pelo ente político-administrativo. 
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O padrão constitucional da proteção social inovou, mesmo em relação ao 

modelo original da seguridade social, na organização dos setores componentes 

da seguridade social, subordinando-os a dois princípios básicos, a participação 

da sociedade e a descentralização político-administrativa. Ou seja, o novo 

formato das políticas sociais deveria aprofundar o duplo movimento de 

democratização, qual seja, desde o nível central em direção ao nível local e 

desde o estado em direção à sociedade. A ênfase na participação da 

sociedade é um aspecto muito salientado no texto constitucional, 

refletindo uma resposta às reivindicações dos movimentos sociais em toda 

a década de 80, bem como às formulações dos grupos reformistas na área 

de saúde, ao longo dos anos de ditadura. 
A originalidade da seguridade social brasileira está dada em seu forte 

componente de reforma do Estado, ao redesenhar as relações entre os 

entes federativos e ao instituir formas concretas de participação e 

controle sociais, com mecanismos de articulação e pactuação entre os três 

níveis de governo. A organização dos sistemas de proteção social deveria 

adotar o formato de uma rede descentralizada, integrada, com comando 

político único e um fundo de financiamento em cada esfera 

governamental, regionalizada e hierarquizada, com instâncias 

deliberativas que garantissem a participação paritária da sociedade 

organizada, em cada esfera governamental. 
O modelo constitucional ficou caracterizado pelo desenho dos sistemas de 

políticas sociais de saúde e de assistência de forma descentralizada e 

participativa. No caso da Previdência este modelo não se aplicava 

completamente, dado a resistência à descentralização, embora tenha sido 

criado também um conselho onde os beneficiários e contribuintes têm assento, 

em resposta à grande mobilização dos aposentados e dos sindicatos (destaque 

nosso). 
  

  A contextualização participativa e direta da sociedade na seguridade social é 

ressaltada também por Evilásio Salvador (2008, p. 109): 

 

A ênfase na participação social é um dos aspectos mais importantes da 

Constituição. A seguridade social na trilha das diretrizes constitucionais, ainda 

com limites, adotou um redesenho das relações entre Estado e sociedade, 

instituindo algumas formas de participação e controle social. Com isso, nos 

artigos da CF que tratam das políticas que integram a seguridade social, o 

princípio da participação da sociedade civil na gestão dessas políticas sociais 

é reforçado.  
   

  Dessa forma, mais do que expandir os centros das decisões político-administrativas, 

buscou o constituinte de 1988 estabelecer que no sistema de seguridade social, gestão exige 

necessariamente participação social53. 

                                                 
53  Ao fazer pequena digressão histórica das diversas formas da administração pública brasileira ao longo do tempo, 

Ana Paula Paes de Paula (2005) lembra o motivo da forte inserção popular, pelo constituinte de 1988, na gestão 

pública. Como explica, após o golpe militar de 1964, a sociedade se organizou na busca de reformas no país. 

Catalisada inicialmente nas Comunidades Eclesiais de Bases (CEBs), da Igreja Católica, que se inspiravam 

pelos ideais da Teologia da Libertação e da educação popular, esses agrupamentos se consolidaram como 
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  Ainda que se pudesse argumentar que os termos “democracia” e “descentralização” 

não remetessem necessariamente à regra de compartilhamento de poder entre Estado e 

sociedade na seguridade social, a disposição da “gestão quadripartite”, de forma clara e profusa 

impõe esse raciocínio, definindo com clareza a participação da sociedade civil nos processos 

de discussão e de tomada de decisão relacionados à seguridade social. 

  Esse viés participativo resta mais ainda evidente quando observadas 

especificamente as áreas da saúde, assistência e previdência, em que o constituinte, mais uma 

vez, reforça essa atuação. Assim ocorre, por exemplo, ao se tratar da assistência social, ao dispor 

que “as ações governamentais na área da assistencial social” se fixarão, dentre outras 

diretrizes, pela “participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” (art. 204, inciso II, da 

Constituição Federal), como também na saúde, em que “as ações e serviços públicos de saúde” 

serão constituídos com a “participação da comunidade” (artigo 198, inciso III, da 

Constituição Federal)54. 

  Como se vê, a gestão democrática se apresenta como princípio constitucional 

organizatório, ora podendo ser apontada como norma constitucional de competência, uma 

vez que vincula as decisões políticas envolvendo o sistema de seguridade a uma base consensual 

                                                 
espaço alternativo de mobilização social, levando à formação das lideranças populares. Nesse ambiente, 

iniciaram-se os grupos que passaram a exigir do poder público qualidade de vida individual e coletiva, bem 

como demandas por bens de uso coletivo, como transporte, habitação, abastecimento de água, saneamento 

básico, saúde e creche. Na década de 1980, esses movimentos sociais, seja na roupagem de Centros Populares 

ou organizados em ONGs, atingiram seu ápice, interferindo substancialmente no momento da elaboração da 

Constituinte, fazendo com que diversas forças políticas apresentassem propostas para a fixação de uma relação 

entre Estado e sociedade mais próxima, com efetiva participação dos atores sociais. 

  Mesmo durante a ditadura militar, Ciconello (2008, p.2) já aponta a articulação e a mobilização social: 

“Muito embora a ditadura militar tenha controlado e restringido a liberdade de expressão e de associação de 

indivíduos e de grupos políticos e sociais que criticassem o regime político autoritário, havia algum espaço de 

mobilização e de debate na base da sociedade brasileira. Esse espaço foi estrategicamente identificado e 

utilizado por milhares de organizações – formais e informais -, militantes, religiosos, intelectuais e movimentos 

sociais inspirados, principalmente, por referenciais teóricos e morais, como a Teologia da Libertação e o 

movimento pedagógico criado pelo brasileiro Paulo Freire, chamado Educação Popular. A atuação era baseada 

em processos educativos junto a grupos populares com a finalidade de gerar emancipação e consciência cidadã. 

Educar a população para a transformação social era o objetivo”. 

 
54  Se a redação do princípio da gestão participativa na seguridade social (art. 194, VII) não tivesse fixado, de 

forma equivocada, a atuação nos órgãos participativos apenas “dos trabalhadores, dos empregados, dos 

aposentados e do Governo”, trazendo regra geral de atuação de todos os interessados (de uma forma geral e 

universalizante, como exige o sistema), não seria necessário o disposto nos artigos 198, inciso III e 204, inciso 

II, já que a necessidade de participação social já estaria imposta pelo próprio princípio estruturante. 

Ainda há outros dispositivos que reforçam a necessidade da participação popular na Administração de forma 

geral. Podem ser citados, entre outros: artigo 29, XII, que determina “cooperação das associações 

representativas no planejamento municipal como preceito a ser observado na Lei Orgânica Municipal”; artigo 

37, §3º, que fixa a obrigação da lei em disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta”; art. 58, § 2º, que impõe ao Congresso Nacional “realizar audiências públicas com 

entidades da sociedade civil”. 
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ampla, constituída a partir da participação dos diversos setores da sociedade (democracia 

participativa-deliberativa), ora podendo ser apontada como norma constitucional orgânica, 

visto que leva à necessidade da instituição de órgãos para que as decisões participativas 

ocorram. 

  Além disso, é possível afirmar que, mais do que mera descentralização político-

administrativa, o princípio citado trouxe assim regra constitucional expressa do denominado 

doutrinariamente “controle social”, ou seja, fixou-se a participação social na gestão das políticas 

públicas, além da imposição, como consequência, da necessidade de maior transparência e 

abertura ao controle social. 

   Como escreve Eduardo K. Carrion (1997, p. 83-84), "quando se fala em controle 

social da administração pública, procura-se sugerir a ideia de um controle ao mesmo tempo 

político e social, a exemplo dos últimos referidos. Não apenas um controle de legalidade, mas 

principalmente um controle de mérito, de eficácia, de conveniência e de oportunidade do ato 

administrativo". 

   Diante de tudo isso, é necessário concluir que a exigência da deliberação 

democrática participativa no sistema de seguridade social é princípio constitucional 

fundamental, inscrito no artigo 194, inciso VII, da Constituição.  

   Consequentemente, dissociar participação social nesse processo é desnaturar o 

próprio eixo fundante que alicerça o sistema constitucional de seguridade social e o próprio 

vetor democrático, coluna vertebral da Constituição de 1988. Ao alçar a participação social ao 

status de princípio constitucional basilar do sistema nacional de seguridade pelo constituinte de 

1988, reforça-se o caráter participativo-democrático que o paradigma constitucional atual vem 

propagando e a própria concepção de “democracia semidireta”. 

 A doutrina nacional, ao traçar as balizas para a interpretação do princípio da gestão 

democrática da seguridade social, é incisiva em apontá-lo muito mais do que simples 

descentralização técnica ou administrativa, destacando seu viés político, que a define como 

instrumento de política social de natureza participativa. 

 No entanto, desde sua origem até a compreensão atual, a diretriz participativa sempre 

norteou o sistema de seguridade social, o que se mostrou, ao longo da evolução histórica do 

sistema, de baixa ou quase nenhuma efetividade. 

  Ao emergir o comando a princípio fundante da seguridade, o constituinte potencializou 

juridicamente o comando histórico, transformando-o em vetor de definição e interpretação de 

todo o sistema jurídico de seguridade social. 
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 A doutrina, seguindo nessa toada, quando fala em participação social à luz da 

Constituição, pugna pela compreensão ao direito de participação social nas discussões públicas 

que implica poder decisório de forma ampla sobre políticas públicas. 

  Participação social, nesse sentido, exige a compreensão de que “[...] todos os cidadãos 

têm competência para opinar e decidir, pois a política não é uma questão técnica (eficácia 

administrativa e militar) nem científica (conhecimentos especializados sobre administração e 

guerra), mas ação coletiva, isto é, decisão coletiva quanto aos interesses e direitos da própria 

polis” (CHAUI, 2000, p. 559). 

  Dentro desse contexto, e tendo em vista que o princípio constitucional mencionado se 

coloca como norte para organização administrativa e diretriz a ser seguida pelo Estado para 

atingir seus fins, impõe-se a seguinte pergunta: o legislador infraconstitucional efetivou o 

princípio constitucional da gestão democrática na seguridade social? A constitucionalização da 

diretriz permitiu uma definição ampla dos órgãos participativos a ponto de transformá-los em 

instrumentos de discussão e redefinição dos direitos de seguridade social? 

 É o que se passa a analisar no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

A CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA GESTÃO PARTICIPATIVA NA 

SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

  Como foi demonstrado no capítulo anterior, o constituinte de 1988 fixou regra 

expressa determinando a participação sociopolítica no delineamento do sistema de seguridade 

social, ou seja, estabeleceu diretriz de organização político-administrativa na seguridade. 

  Para que seja possível definir, no entanto, essa “forma de participação social”, 

exige-se previamente a necessidade de contextualização do que deve ser compreendido por 

atuação político-social, já que esta se alterou ao longo do desenvolvimento da sociedade. 

   Segundo Gohn (2011) a compreensão da participação pode ser dividida nos 

paradigmas das concepções liberal, autoritária, revolucionária e democrática.  

  Pela concepção liberal, a participação objetivava o fortalecimento da sociedade com 

intuito da plena liberdade individual, e não como forma de garantir que a sociedade participasse 

diretamente da vida do Estado. A participação política estava toda estruturada dentro da ideia 

de democracia representativa, competindo aos cidadãos apenas tomarem conhecimento e 

manifestarem suas preferências antes que as decisões fossem tomadas. 

  O modelo de participação autoritário se definiu dentro dos regimes políticos 

autoritários de massa (exemplo: fascismo), nos quais a participação social era induzida por 

políticas públicas fixadas de cima para baixo, com o intuito de diluir conflitos sociais. 

  Por seu turno, a forma revolucionária se deu pela organização coletiva, buscando o 

rompimento das relações de dominação e a divisão do poder político. 

  A roupagem democrática contextualiza a participação dentro da noção de que a 

atuação política da sociedade se apresenta, tanto na sociedade civil organizada, quanto também 

dentro do próprio Estado (instituições formais políticas). Trata-se de forma de participação dos 

atores sociais dentro ou fora dos próprios Poderes constituídos, atuando como objetivo de 

configuração, implantação e supervisão de políticas públicas. 

  Como observa Gohn (2001), a ideia de participação política estimulada por políticas 

públicas surge no início do século XX, nos movimentos comunitários de saúde norte-



59 

 

americanos, como instrumento para auxiliar no grave problema da relação entre pobreza e 

doença. Naquela época, no entanto, a participação era pensada tão somente como ajuda 

instrumental para a realização das ações previamente elaboradas pelo Estado, ou seja, os 

indivíduos participavam da execução de iniciativas estatais preestabelecidas. Com o tempo, 

desenvolve-se a noção de que a participação deveria ir muito além, colocando-se também como 

forma social de tomada de decisão. 

  Tendo em vista que a Constituição Federal se alicerça dentro do paradigma 

democrático e, partindo da definição dada ao princípio constitucional da gestão participativa na 

seguridade social, esculpido no artigo 194, inciso VII, há que se concluir que a concepção de 

“participação social” deverá ser predefinida à luz da roupagem democrática. 

  Além disso, para estudar a efetividade do mencionado princípio, impõe-se a análise 

de “instituições formais” dentro da própria estrutura estatal, uma vez que o comando 

constitucional é claro em apontar a atuação na “administração” e em “órgãos colegiados”, ou 

seja, o modelo adotado pelo constituinte de 1988 busca a participação dentro do próprio espaço 

público. 

 

2.1 AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DENTRO DA ESTRUTURA 

FORMAL DO ESTADO À LUZ DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

 

  A participação social no sistema de seguridade social se apresenta de várias formas 

e pelas mais diversas vias. Tomando como referência a estruturação do Poder constituído, duas 

espécies de atuação são possíveis: jurídica ou política55. 

  Define-se como participação política aquela em que o exercício da atuação social 

se dá independentemente de previsão no Poder. Trata-se de manifestação de natureza consultiva 

e decorre de um acordo social em que o próprio indivíduo ou grupos sociais defendem seus 

interesses, com ou sem a necessidade de norma jurídica e regra formal estabelecendo esse canal. 

Coloca-se, muitas vezes, como instrumento em que a manifestação social é feita para indicar a 

conformidade política entre o que irá ser feito dentro do sistema, evitando, assim, posteriores 

conflitos de interesses. Cita-se, como hipótese típica de participação política, a manifestação 

prévia da coletividade sobre reformas futuras do sistema de seguridade social.  

                                                 
55  Toma-se aqui a classificação apresentada por Fidel Ferreira Alonso (2003), que é seguida por alguns institutos 

internacionais e que foi acolhida institucionalmente pelo INSS quando se debateu a participação social na 

seguridade social (Diálogo Social e Gestão Participativa. Coleção Previdência Social. Volume 20. Brasil, 

2003).  
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   Segundo Alonso e Robles (2001), fala-se em participação política em razão de seu 

conteúdo adentrar nas linhas diretrizes ou mestras da própria política social, com interferência 

no debate político do Parlamento ou Congresso. Os órgãos criados sob essa perspectiva, em boa 

parte dos países, constituem-se pela composição dos diversos atores sociais, de natureza 

consultiva, permanente ou temporal. No entanto, ainda que seja social, a participação política 

não pode ser colocada sob a égide do princípio da gestão democrática da seguridade, uma vez 

que seu âmbito de atuação não afeta diretamente a gestão do sistema. 

   Em contraponto, a participação institucionalizada ou jurídica 56 , calcada no 

princípio constitucional em estudo, é apontada como sendo aquela firmada dentro da 

organização estatal, ligada propriamente à gestão das entidades. Como aponta Francisco 

Sanchez (2003, p. 142), “é institucionalizada se estiver organizada por meio de órgãos criados 

para tal fim, e mantiver a vigência ao longo do tempo”. 

   Já que integra o Poder, exige norma clara, definindo a área de intervenção dos 

interlocutores, seus componentes, quem os designa, suas funções de gestão, etc. 

  Alonso e Robles (2001, p. 1101), ao compararem as duas espécies de participação 

sintetizam: 

 

No sistema de seguridade social, diferenciam-se dois planos de participação: 

uma que se refere à função consultiva dos interessados na conformação dos 

critérios para as sucessivas reformas da seguridade social; outra que se 

concretiza mais e se refere ao controle da gestão propriamente dito. Esse 

primeiro plano de participação trata-se da presença de catalizadores da opinião 

e da conformação política nos regimes democráticos, evitando assim 

posteriores conflitos de interesses; o segundo plano vem muitas vezes imposto 

por características das instituições criadas pelo Governo para levar a cabo a 

gestão da seguridade social. É precisamente nesse âmbito em que se advêm 

diversas intensidades de participação dos interessados na gestão da seguridade 

social; esta participação é a que poderia ser chamada como participação 

jurídica. A outra se trata de uma participação política, mais genérica, sem 

limites precisos de sua intensidade57 (tradução livre). 
 

                                                 
56  Alonso (2001) denomina essa participação de “participação jurídica”, pois esta institucionalizada no sistema. 

 
57   En los sistemas de Seguridad Social se diferencian de los planos de participacíon social: uno que se refiere a 

la función consultiva de los interesados en la conformación de los criterios para las sucesivas reformas de la 

Seguridad Social; el outro se concretiza más y se refiere al control de la gestión propriamente dicha. En ese 

primer plano de la participación se trata de la presencia de catalizadores de la opinión y conformación política 

em los regímenes democráticos, evitando así posteriores conflictos de intereses; el segundo plano viene muchas 

veces impuesto por las características de las intituciones creadas por el Gobierno para llevar a cabo la gestión 

de la Seguridade Social. Es precisamente em este ámbito em donde se advierten diversas intensidads de 

participación de los interesados em la gestión de la Seguridad Social. La outra se trataria de uma participación 

política, más genèrica, sin limites precisos de su intensidad. 
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  O constituinte foi preciso em apontar que a participação se dá na “administração” 

com “gestão” nos “órgãos colegiados”. Por isso, não há dúvidas de que as hipóteses de 

materialização do princípio da gestão participativa devem ser restringidas às espécies de 

participação institucionalizada.  

   Cumpre lembrar, no entanto, que, mesmo dentro da estrutura formal do Estado, é 

possível apontar a participação em diversas situações.  

   Quando se analisa, por exemplo, a vinculação entre atuação social e Poder 

constituído, a participação se faz presente em todos eles: no Legislativo, por exemplo, há 

atuação direta do cidadão no processo legislativo em audiências públicas ou atuando no 

“orçamento participativo”; no Judiciário, são citadas as ações judiciais (populares, coletivas ou 

mesmo individuais) que discutam limites de proteção; e no Poder Executivo, os conselhos 

gestores e conferências nacionais. 

   Quando o foco, contudo, é a análise da efetividade do princípio constitucional 

previsto no artigo 194, inciso VII, da Constituição, que expressamente fixa o “caráter 

democrático e descentralizado da administração” e “gestão quadripartite” nos “órgãos 

colegiados”, seu campo de incidência deverá ficar restrito à forma de participação 

institucionalizada (ou participação jurídica, como aponta Alonso) dentro da estrutura do Estado 

para gerir e administrar o sistema, em observância à própria diretriz do comando constitucional. 

A atuação social que o constituinte externou aqui se limita, assim, ao espaço de 

gestão/administração dentro do sistema público de seguridade.  

  Assim, por exemplo, ainda que a atuação de um cidadão ou uma associação possa 

discutir os rumos de uma política de seguridade social em uma ação judicial que afete a gestão, 

devendo ser apontada como atuação social na seguridade, essa “atuação” não pode ser destacada 

como um desdobramento da efetivação do princípio do caráter democrático da seguridade 

social, já que esse trabalha especificamente com a ideia de “gestão” e “administração” nos 

“órgãos”. Ainda que tais meios ou vias atinjam, ao final a gestão/administração, isso se dá de 

forma externa ao aparelho típico de gestão da seguridade social. 

  Por outro lado, quando se fala da participação no processo legislativo em audiências 

públicas, também não é possível defini-la propriamente como participação institucionalizada, 

uma vez que não há regra legal estruturando-a, nem tampouco, fixando compulsoriamente essa 

participação direcionada à gestão.  

   Além disso, se o comando constitucional busca definir a participação na tomada de 

decisões, necessariamente a atuação social terá que ser pensada de forma permanente e 

estruturada “nos órgãos colegiados”, e não esporádica ou facultativa, como seria a discussão 
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em ações judiciais ou em processos legislativos específicos, pontuados em questões 

particularizadas de interesses de grupos ou categorias. 

  É por essas razões que, apesar de existirem várias formas de participação dentro 

dos próprios Poderes constituídos, a participação formal/institucionalizada à luz do princípio 

constitucional em estudo deve ser compreendida tão somente para aquelas situações em que a 

via de atuação está formalmente estruturada dentro do sistema jurídico como gestor da 

seguridade. 

  Diante disso, para que se possa apontar e aferir a efetividade do princípio 

constitucional da gestão democrática inscrito no artigo 194, inciso VII, da Constituição Federal, 

necessariamente deve-se fazer o recorte, dentre as várias formas (institucionalizadas ou não) de 

participação social nos Poderes, destacando apenas e tão somente aquelas em que a atuação se 

apresenta de forma aplicada na própria estrutura típica da gestão estatal de seguridade. Nesse 

sentido, compreendidas aquelas em que a participação se desenvolve de forma integrada na 

própria gestão/administração do sistema. 

  Insta destacar, no entanto, que, ao se afirmar que o princípio constitucional impinge 

à atuação social dentro e apenas com contorno interno de atuação “na própria 

gestão/administração do sistema”, não se está restringindo a participação dentro do Poder 

Executivo. A conotação de gestão/administração do sistema pode alcançar também o Poder 

Legislativo, já que poderá ser prevista a atuação articulada entre os Poderes Legislativo e 

Executivo na organização da seguridade social. Nesse aspecto, nunca é demais destacar que 

“compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social” – art. 194, 

parágrafo único. Se é a “lei” que organiza, não há que se falar que a gestão está afeta apenas ao 

Poder Executivo. 

  Por isso, quando se pensa em efetivação do princípio da gestão democrática da 

seguridade, deve-se ter em mente que o espaço de “participação” pode se apresentar, em tese, 

tanto perante o Poder Executivo quanto perante o Poder Legislativo58. 

  Finalmente, cumpre observar que o “orçamento participativo”, apesar de ser 

também um exemplo de participação popular dentro da própria seguridade social, não deve ser 

colocado como instrumento de efetivação do princípio constitucional em estudo, uma vez que 

ainda não foi institucionalizado pelo sistema “nacional de seguridade” e não está afeto, 

necessariamente, à gestão. Sua institucionalização só existe dentro do âmbito municipal, como 

impõe a Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade). E, mesmo assim, essa via participativa não se 

                                                 
58  O que se afirma aqui é apenas a possibilidade, já que, no exemplo do Brasil, optou-se pela vinculação ao Poder 

Executivo. 
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coloca mediante participação nos “órgãos colegiados”, como expressamente descreve o 

comando constitucional. Nos termos do que define o artigo 44 do Estatuto da Cidade, a 

participação social passa a ser “elemento obrigatório e permanente” dentro do processo estatal 

de produção normativa municipal, efetivando-se por meio de debates, audiências ou consultas 

públicas, sem, contudo, integrar “órgãos colegiados”. Veja: 

 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata 

a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei 

de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória 

para sua aprovação pela Câmara Municipal. 
  

   Dessa forma, a compreensão do princípio constitucional da gestão participativa 

inscrito no artigo 194, inciso VII, da Constituição Federal, limita-se às participações em que a 

atuação se apresenta de forma aplicada na própria estrutura estatal de seguridade, 

desenvolvendo-se de forma integrada na própria gestão/administração do sistema.  

 

2.2 CONSELHOS GESTORES 

 

  Institucionalizar a participação social dentro da estrutura estatal, nos termos 

definidos pela diretriz constitucional, pode se dar de várias formas e maneiras. Fóruns, círculos 

de estudos, conferências de construção de consenso, audiências, júris de cidadãos, conselhos, 

dentre outros, são mecanismos que, uma vez absorvidos institucionalmente pelo Estado na 

organização da seguridade social, transformam-se em vias de participação social à luz desse 

comando. 

  Ao dar efetividade ao princípio, o legislador ordinário, dentre as várias formas de 

participação social, escolheu e criou os conselhos. 

   Constituiu esse tipo de forma organizativa nas três áreas da seguridade social, bem 

como um para deliberações do sistema de seguridade social como um todo. São eles o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) e o Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS). 

Além disso, impôs sua estruturação em cada ente político. 

  A opção por conselhos na gestão “participativa”, apontada pela Constituição, não 

ficou restrita à seguridade. Segundo dados da Secretaria-Geral da Presidência da República e 
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Secretaria Nacional de Articulação Social, em 2010, apenas na área federal, existiam 34 

Conselhos Nacionais59 nas mais diversas áreas. 

  Como observam Martins, Oliveira e Soares (2008), a escolha do legislador por 

conselhos se apresentou como resposta à cobrança dos movimentos sociais, pois era essa 

espécie de mecanismo participativo que mais foi reivindicada nas manifestações.  

  Dessa forma, os conselhos de gestão da seguridade social tornaram-se espaços 

institucionalizados de participação da sociedade, ante a opção adotada pelo legislador para dar 

efetividade ao princípio constitucional da gestão democrática. 

  Cumpre lembrar, no entanto, que mesmo o legislador tendo apontado 

casuisticamente apenas os Conselhos, há outras formas participativas empregadas e efetivadas, 

voluntariamente, na seguridade social. Exemplos dessas práticas não institucionalizadas são as 

Conferências Nacionais de Saúde60 e da Assistência Social, nas quais são instituídos fóruns 

nacionais e de caráter oficial para discussão de temas de interesse público. No entanto, tais vias 

não se apresentam de forma institucionalizada (órgãos) pelo sistema, ou seja, sua efetivação 

não se coloca como elemento ou fase necessária do sistema de gestão. 

   

2.2.1 Definição 

 

  Gohn (2011, p. 7) define conselho como sendo “canais de participação em que 

articulam representantes da população e membros do poder público estatal em práticas que 

dizem respeito à gestão de bens públicos”. Ou seja, mediadores na relação entre a sociedade e 

o Estado cujo resultado implica na tomada de decisões políticas. Os objetivos de suas 

deliberações devem incidir sobre o formato, estratégias e diretrizes das políticas públicas, além 

de estabelecer a forma de controle público destas. 

  Tatagiba e Texeira (2002, p. 62/63) descrevem: 

                                                 
59  http://www.secretariageral.gov.br/.arquivos/imagens-publicacoes/Livro_Conselhos_peq.pdf, - acessado em 

08.04.2015. 

 
60   Insta observar que o sistema nacional também cita as conferências como forma de participação social 

“institucionalizada”. Pelo menos é o que se extrai da redação do art. 1º, inciso I, da Lei 8.142/90, ao indicar, 

como “instâncias colegiadas” do CNS, a “Conferência de Saúde”. 

Ocorre, no entanto, como observa Balera (2003, p. 45), que as conferências, apesar de serem “esfera de 

discussão”, “não integram a estrutura fundamental do poder”. Além disso, apresentam atuação esporádica (a 

cada quatro anos) e com funções essencialmente avaliativas. 

Como o presente trabalho busca analisar a participação social institucionalizada na gestão do sistema de 

seguridade, o que pressupõe atuação permanente dentro da Administração (como fixa o princípio em estudo), 

as conferências não serão consideradas como espécie de participação social fixada pelo princípio participativo 

da seguridade social. 

http://www.secretariageral.gov.br/.arquivos/imagens-publicacoes/Livro_Conselhos_peq.pdf
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Os conselhos gestores são instituições participativas permanentes, definidas 

legalmente como parte da estrutura do Estado, cuja função é incidir sobre as 

políticas públicas em áreas específicas, produzindo decisões (que algumas 

vezes podem assumir a forma de norma estatal), e que contam em sua 

composição com a participação de representantes do Estado e da sociedade na 

condição de membros com igual direito à voz e voto. 
  

  Eduardo Granha Magalhães Gomes (2003) os define como sendo órgãos públicos 

de composição paritária entre a sociedade e o governo, criados por lei, regidos por regulamento 

aprovado por seu plenário, tendo caráter obrigatório, uma vez que os repasses de recursos ficam 

condicionados à sua existência, e que assumem atribuições consultivas, deliberativas e/ou de 

controle. Seus objetivos essenciais são promover a construção da cidadania e a educação 

política, viabilizar a identificação e captação permanente das demandas da sociedade e exercer 

controle social sobre o governo. 

  Avritzer (2010, p. 34) aponta-os “como instituições híbridas nas quais têm 

participação atores do Executivo e atores da sociedade civil relacionados com a área temática 

na qual o conselho atua”. Observa que apesar da existência em alguns conselhos de membros 

do Poder Legislativo, sua composição e estrutura estão atreladas necessariamente ao Poder 

Executivo.  

  Como se vê, a doutrina define os conselhos como forma específica de participação 

sociopolítica, funcionando, assim, como instrumento de interação direta entre a sociedade e o 

Estado. 

   É consenso na doutrina que seu objetivo é a fixação de diretrizes, regras de gestão 

públicas e de resolução de conflitos e divergências existentes entre os diversos atores sociais. 

São, assim, canais democráticos de acesso da sociedade às decisões políticas, ao controle e à 

cobrança de resultados. 

  Nesse aspecto, é necessário destacar a ênfase que a doutrina apresentada aponta 

para os fins dos conselhos: a esses órgãos devem “incidir sobre as políticas públicas (Tatagiba 

e Teixeira, 2002), com “tomada de decisões envolvendo políticas públicas” (Gohn, 2001), 

prerrogativa que amplia a conotação de mera “gestão”. Aos conselhos é dada muito mais do 

que uma simples participação consultiva e de aconselhamento, legitimando-os como 

instrumentos efetivos e integrantes da formação das políticas públicas e tomadas de decisão. 

  Quando se fala em conselho como mecanismo de controle, busca-se apontá-lo como 

instrumento de contenção sob duas conotações: eficiência e probidade.  
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   Aponta-se controle sob a conotação de eficiência, ao aproximar sociedade e Estado 

e oferecer aos cidadãos serviços de melhor qualidade e presteza, na medida em que são 

identificados com maior exatidão os reais interesses públicos e as políticas necessárias para o 

bem comum. Dentro dessa conotação, compreendem-se as prerrogativas de acompanhamento 

e avaliação das ações governamentais, negociação de interesses coletivos, bem como 

deliberação e participação nas políticas públicas.  

  Por seu turno, a outra conotação seria a de probidade na gestão pública: a 

participação se dá como forma de fiscalização, alinhada ao princípio da moralidade 

administrativa. 

 

2.2.2 Origem 

 

  A forma de participação coletiva que se definiu como “conselho” tem sua origem 

na antiguidade, desde os clãs visigodos. Ao longo do tempo, no entanto, várias roupagens foram 

dadas até sua institucionalização pelo Estado como forma de organização política e, mais 

contemporaneamente, como instrumentos de definição de políticas públicas.  

  No pensamento moderno, já apontado como instrumento de participação política da 

sociedade, a defesa dos conselhos tem como sua maior expoente a filósofa Hannah Arendt. 

Segundo ela, qualquer sistema de governo exige participação ativa da sociedade nos negócios 

políticos, participação esta delineada em condições de igualdade e liberdade de todos os 

cidadãos, que se materializa nos “sistemas de conselhos”.   

  Hannah Arendt (1988) sustentava que o público se constituía na pluralidade e não 

na unidade, ou seja, o espaço público não pode ser reduzido ao Estado. Ao revés, a construção 

de espaços públicos surge em qualquer lugar em que haja ação de cidadãos (homens vivendo 

juntos estão sempre engajados em mudar o “nosso mundo comum” – ARENDT, 1988, p. 199) 

livres (para serem livres pressupõe-se a não dominação e a existência de espaços políticos 

organizados, “onde cada qual se move entre iguais. Sem esses outros que são meus iguais não 

existe liberdade alguma” – ARENDT, 1988, p. 48).  

   Como observou, a conotação de liberdade como fenômeno político é e sempre foi 

compreendida com a palavra isonomia, ou seja, “desde Heródoto, ela foi entendia como uma 

forma de organização política em que os cidadãos viviam juntos em condições de não-mando, 

sem uma distinção entre governantes e governado. Esse não-mando era expresso pela palavra 

isonomia, cujas características mais importantes, entre as formas de governo enumeradas pelos 

antigos, era a de que a noção de mando (a “arquia”), em monarquia e oligarquia ou a “cracia” 
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(em democracia), estava inteiramente ausente dela” – (ARENDT, 1998, p. 24). Por isso, 

“liberdade política ou significa participar do governo ou não significa nada” (ARENDT, 1998, 

p. 175), o que implica dizer que para que haja liberdade impõe-se necessariamente a existência 

de espaço público para a palavra e a ação. 

   Daí a razão de apontar a definição da forma de governo baseada em conselhos.  

   Alicerçando-se nas experiências surgidas com as associações populares no curso 

das revoluções Francesa e Americana, Arendt (1999, p.198) descreve uma “nova forma de 

governo”, fundada no “sistema de conselhos”61. Ao reforçar a democracia, destaca os conselhos 

na medida em que “o poder não vem nem de cima nem de baixo, mas é dirigido horizontalmente 

de modo que as unidades federadas refreiam e controlam mutuamente os seus poderes”. Ao 

mesmo tempo, como os conselhos são compostos por membros de toda a sociedade, quebram-

se as ideologias totalitárias e a agremiação das grandes massas em partidos políticos 

demagógicos. 

  No Brasil, os conselhos de gestão foram alçados a comando constitucional com a 

Constituição de 198862.  

   Trata-se de modelo de arranjo participativo desenhado como resposta ao forte 

movimento social que precedeu o processo constituinte (“Diretas Já”, “Movimento Sanitarista”, 

os novos partidos de esquerda, comunidades eclesiais, entre outros), como já apontado no 

capítulo anterior.  

  Assim, a ideia de conselho como roupagem de instrumento institucionalizado de 

diálogo e gerenciamento do bem público entre governo e sociedade é trazida pelo constituinte 

de 1988. 

   Isso não implica dizer, contudo, que inexistia essa forma de organização 

denominada “conselho” anteriormente à Constituição de 1988. 

                                                 
61  Como observa, “Organização espontânea de sistemas de conselho ocorreu em todas as revoluções: na Revolução 

Francesa, com Jefferson, na Revolução Americana, na Comuna de Paris, nas revoluções russas, no despertar 

das revoluções na Alemanha e Áustria, no fim da Primeira Guerra Mundial e finalmente na Revolução Húngara. 

E mais, estes sistemas de conselho nunca apareceram como resultado de uma tradição ou teoria revolucionária 

consciente, mas de um modo totalmente espontâneo; cada vez como se nunca tivesse havido nada semelhante 

antes. Assim, o sistema de conselho parece corresponder e brotar da própria experiência da ação política” 

(ARENDT, 1999, p. 199). 

 
62   Pode-se dizer que a Constituição de 1824 foi o primeiro Texto Constitucional a trazer previsão de participação 

popular por meios dos conselhos. Nela existia a previsão dos “conselhos gerais de província”, que tinham a 

participação dos cidadãos (art. 81). No entanto, tais órgãos, que tinham funções legislativas, não tinham 

autonomia nenhuma, uma vez que todo o poder era centralizado no Imperador. 
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  Já na agenda política dos anos 1970 e 1980, existiam os conselhos comunitários e 

os conselhos populares não institucionalizados que funcionavam como ponto de negociação 

entre os movimentos populares e o Estado. Foram justamente tais conselhos (sem roupagem 

institucionalizada pelo Estado) que embasaram o constituinte de 1988 a elaborar os conselhos 

atuais, agora com roupagem constitucional63. Nesse sentido explica Gomes (2003, p.41): 

 

Mas esta forma de organização, em que pese a existência de profundas 

variações, não é nova na história. Particularmente no Brasil, a forma 

“conselhos” se insere na agenda política dos anos 70 e 80, adaptando-se aos 

modelos de participação vigentes. Assim, são criados pelo poder público 

conselhos comunitários para negociar demandas dos movimentos populares e, 

pelo lado dos próprios movimentos, conselhos populares não 

institucionalizados, autônomos e reivindicativos. Estas experiências e os 

embates em torno da definição de sua natureza, cuja discussão central referia-

se “a ser ou não o conselho um órgão embrionário de um novo poder, de uma 

forma de democracia direta, com autonomia em relação ao Estado”, tornaram-

se referências importantes para a Assembleia Constituinte. Nesta, acabou 

prevalecendo a visão do conselho como “uma das formas de participação 

visando a mudanças na gestão pública e na elaboração de políticas, tendo em 

vista sua democratização e transparência, portanto, como canal de relação 

entre Estado e sociedade, espaço de administração de conflitos”; uma forma 

distinta dos dois modelos, comunitário e popular, até então experimentados.  
 

  Esse mesmo raciocínio é empregado por Asvritzer (2010) para destacar que, mesmo 

institucionalmente (integrando a estrutura estatal) havia exemplos pretéritos de conselhos 

constituídos dentro da era republicana. Cita como exemplo o Conselho do Patrimônio Histórico, 

criado em 1937, o Conselho Nacional de pesquisa (CNPQ), criado em 1950 e o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), criado em 1981.  

  Exemplos podem ser lembrados até mesmo dentro da própria seguridade social: 

veja o Conselho Superior da Previdência Social, com atribuição para julgar os recursos das 

Juntas de Julgamento e Revisão do então Instituto de Aposentadoria e Pensão, bem como as 

revisões de benefícios, promovidas pelo Departamento Nacional da Previdência Social (art. 93, 

da Lei 3.807), como também o Conselho Nacional de Saúde (Lei 378/37), cuja função 

restringia-se a assessorar o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Serviço Social 

(Decreto-Lei nº 525/38), que se incumbia em definir pesquisas para identificação de pessoas e 

famílias em situação de pobreza, organizar o serviço social e definir as instituições que 

desenvolveriam funções assistenciais. 

                                                 
63   Como já observado no capítulo anterior, mesmo antes da Constituição de 1988, já existiam conselhos no sistema 

de proteção social institucionalizados pelo Estado.   
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   No entanto, como lembra o autor, eles não podem ser confundidos com os conselhos 

idealizados pelo constituinte de 1988, uma vez que não tinham a representação 

institucionalizada da sociedade civil. Além disso, os conselhos gestores definidos pela 

Constituição são organizadores de políticas públicas, contam com a participação da sociedade 

civil organizada e, em geral, controlam algum instrumento de financiamento de políticas 

públicas. 

  Dentro do processo constituinte, o forte dinamismo dos movimentos sociais levou 

a quebra da política centralizada e a inclusão de novos sujeitos políticos como resposta às 

reivindicações de acesso e inclusão defendidas pelos movimentos: muito mais do que a 

proposição de demandas contra o Estado, os movimentos reivindicavam efetivamente a criação 

de canais de participação no Estado. Passa-se, assim, de movimentos participativos que 

pressionavam o Poder Político por demandas para a fase da participação qualificada, com 

roupagem institucional. 

  Destaca Gohn (2002, p. 12) que os conselhos apontam novo paradigma para a 

participação popular, configurando-a, a partir daí, como “participação cidadã, baseada na 

universalização dos direitos sociais, na ampliação do conceito de cidadania e numa nova 

compreensão sobre o papel e o caráter do Estado”64.  

  Apesar de ter suas origens ligadas aos conselhos comunitários e populares criados 

nas décadas de 1970 e 1980 pela própria sociedade na busca de reivindicações políticas, com 

eles não podem ser confundidos, uma vez que estes (conselhos de gestão), ao contrário daqueles 

(conselhos populares), apresentam configuração institucional (integram a própria estrutura 

estatal).  

   Nem se poderia também, como observa Tatagiba (2002), identificá-los com os 

grupos sociais que acompanhavam as atividades estatais a partir de 1930, visto que estes 

desempenhavam meramente atividade consultiva, sem qualquer ingerência ou decisão sobre 

políticas públicas. 

  Martins, Oliveira e Soares (2008, p. 167) destacam seu aspecto inovador, uma vez 

que se apresenta como instituição de atuação participativa dotada de fundamento jurídico-

constitucional: 

 

Os Conselhos Gestores municipais, estaduais e nacionais constituem 

experiências de inovação institucional que sinalizam para ampliação dos 

                                                 
64  Segundo Gohn (2011, p. 73-74), durante o século XX no Brasil é possível apontar três tipos de conselhos: 

conselho criado pelo Poder Executivo; conselho popular e conselho institucionalizado.  
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espaços de deliberação pública e consagram-se como mecanismos de atuação 

participativa que vão muito além das atuações dos demais instrumentos de 

participação vigentes, uma vez que são estruturas jurídico-constitucionais, de 

caráter permanente, com representação paritária entre Estado e sociedade civil 

e com amplos poderes de controle sobre a política. Portanto, mais do que 

expressão e mecanismo de mobilização social, os Conselhos acenam para uma 

nova forma de atuação de instrumentos de accountability societal, visto que 

apresentam a capacidade de colocar temas na agenda pública, de controlar seu 

desenvolvimento e de fiscalizar processos de implementação de políticas e 

direitos, por intermédio de um fórum híbrido, composto de representantes 

governamentais e não-governamentais. 
 

  Assim, ainda que já integrando a estrutura do Estado antes da Constituição de 1988, 

foi a partir daí que o conselho ganhou roupagem de núcleo representativo da sociedade civil e 

se fixou com o objetivo de organização das políticas públicas.  

 

2.2.3 A estruturação dos conselhos da seguridade social  

 

  Como o foco no presente capítulo é investigar a efetivação do princípio 

constitucional da participação democrática na seguridade por meios dos conselhos, torna-se 

imprescindível definir qual a formatação que pode ser extraída do próprio preceito 

constitucional para estruturação do conselho. 

  Para tanto, propõe-se uma definição com base na análise da classificação 

empregada para fixar as diversas formas institucionalizadas de participação na seguridade 

social. E, a partir daí, delimitar o âmbito de liberdade do legislador e, consequentemente, os 

exatos contornos dos conselhos.  

  Como já foi observado anteriormente, a participação social no sistema de 

seguridade social pode se dar de forma institucionalizada ou meramente política.  Em razão do 

constituinte ter estabelecido a participação na “administração”, com “gestão” nos “órgãos 

colegiados”, não há dúvidas de que o conselho é espécie de participação institucionalizada.  

  Justamente porque a institucionalização pressupõe-se norma, definindo seus 

contornos, cinco outras classificações são empregadas para individualização dessas formas. 

Basicamente, focam-se na delimitação do alcance da participação, na formação de escolha dos 

representantes, ao órgão ao qual está vinculada, na natureza jurídica de suas decisões e nos 

limites de seu poder. 
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2.2.3.1 Quanto à representação 

 

  Quando se fala em alcance da participação, busca-se definir quem são os atores 

sociais que integrarão o grupo ou órgão.  

  Em princípio, todos são interessados em participar do sistema de seguridade social. 

Assim, todos os cidadãos, individualmente, organizados em grupos, ou ainda coletivamente, 

devem ser considerados como interessados em participar da seguridade social. Justamente 

tendo em conta o grau de complexidade e a amplitude dos interessados (toda a sociedade), a 

estruturação da classificação parte da “representatividade” indivíduos-grupo/categoria como 

pressuposto para definição65. 

  Quanto ao alcance, a participação/representação pode ser divida em três espécies: 

1. Representação bipartida: em que só há a possibilidade de participação 

de duas categorias ou classes (exemplo: representante dos 

empregadores e representantes do Estado). Nessas situações, 

geralmente uma das entidades é o Estado; 

2. Representação tripartite: participam três categorias distintas 

(exemplo usual ocorrido no sistema de previdência em que atuam 

representantes dos empregados, empregadores e Estado); 

3. Representação multipartite: existem mais de quatro categorias 

participando. 

   Quando se adota a presente classificação para os sistemas, o ente que geralmente 

integra a relação é quase sempre o Estado, como é o caso brasileiro, em que o constituinte 

expressamente determinou a atuação do ente público.  

  No entanto, há sistemas em que isso não ocorre, visto que a administração é 

exercida exclusivamente pelos parceiros sociais (como ocorre na Alemanha e Áustria66, quanto 

                                                 
65  A Associação Internacional da Seguridade Social (AISS) aponta que as duas formas de participação social na 

previdência são: 1. representantes nomeados pelos segurados; 2. representantes sob mandato de sindicatos e 

organizações empresariais (Informe elaborado por X. Dinh e N. Trofimuk que foi apresentado na 23ª 

Assembleia Geral da AISS realizada em Viena em 1989). 
66   Heinz-Dietrich Steinmeyer (2003) aponta como origem do diálogo social na seguridade os sistemas alemão e 

austríaco no período após a Segunda Guerra Mundial. Segundo explica, em razão do colapso econômico 

produzido com a Segunda Grande Guerra, nasce a ideia do trabalho conjunto como forma viável para a 

reconstrução. 

Faz-se necessário destacar, no entanto, que, ao falar em origem do diálogo social, o mencionado autor está se 

referindo à fase (origem) em que a participação social começa a ser pensada dentro da ideia de seguridade 

social como sistema, em que a atuação da população está ligada às ideias de políticas públicas e gerenciamento 

de um instrumento geral e autônomo. A origem da participação social na previdência, como já dito 

anteriormente, nasce, na verdade, com o próprio nascimento dos mecanismos de previdência, que tinham 

natureza de mútua cooperação. 
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ao sistema de previdência) ou porque inexiste participação social (como ocorre nos Estados 

Unidos ou Reino Unido). 

   Como já foi observado no capítulo anterior, a Constituição, de forma equivocada, 

define a representação “tripartite”, restringindo a atuação apenas aos trabalhadores, 

empregadores e Estado. 

   Ante a nova concepção de “seguridade social” empregada pelo próprio Texto, que 

engloba não apenas o sistema previdenciário, a redação do dispositivo torna-se imprópria. 

  Ainda que fosse possível a limitação de categorias ou grupos, a indicação expressa 

de “trabalhadores” e “empregadores” deixa patente o equívoco, visto que tais categorias não 

estão presentes nas relações envolvendo a assistência ou a saúde. 

  Daí ser inviável sustentar a limitação na forma como foi estabelecida pela 

Constituição. 

  Assim, o alcance da representação nos conselhos da seguridade social deve ser o 

mais amplo possível (multipartite) ou, ao menos, “tripartite”, e com a participação do Estado, 

afastando, contudo, a delimitação como expresso no dispositivo. 

   No que diz respeito especificamente ao conselho ligado ao sistema previdenciário, 

a inserção específica da “participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e 

do Governo nos órgãos” pode ser aceita, já que há identidade entre os grupos/categorias 

mencionados e a relação tutelada.  

  Dessa forma, conclui-se que a extensão da representação na composição dos 

conselhos, em respeito ao princípio constitucional, deverá necessariamente garantir a 

participação, ao menos, tripartite, caracterizando, como regra, a composição “multipartite”. 

Nessa relação, como apontou o constituinte, necessariamente o ente estatal se faz presente.  

   Por seu turno, fala-se em participação representativa plena quando há 

participação de todos os organismos sociais ou haja a garantia de possibilidade de participação 

das mais diversas categorias e classes, ou será participação representativa relativa, restrita a 

grupos determinados. 

 

2.2.3.2. Quanto à forma de escolha dos representantes 

 

   A forma de escolha dos representantes pode ser direta ou indireta. 
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   Fala-se em representação direta quando a escolha é feita pelos próprios membros 

da classe ou categoria. Ao passo que há representação indireta quando a indicação do 

representante é feita por sindicatos ou organizações de classes, sem a manifestação dos 

membros integrantes do grupo.  

  O Texto Constitucional não faz qualquer observação quanto a esse ponto, assim, a 

definição quanto à forma de escolha dos representantes observará o que definir a legislação 

infraconstitucional.  

 

2.2.3.3. Quanto à vinculação com o Poder Constituído 

 

  Dependendo das atribuições definidas, a participação institucionalizada pode ser 

estruturada perante os Poderes Legislativo ou Executivo. 

  Quando as atribuições estão ligadas à participação no processo legislativo, a 

participação (conselhos) se estrutura dentro do próprio Poder Legislativo. 

  Por seu turno, quando a atuação está voltada para a gestão técnica e administrativa, 

a vinculação se apresenta perante o Poder Executivo (aqui compreendidas também as hipóteses 

em que a atuação se dá de forma autônoma – descentralização – dentro do próprio Poder). 

  A Constituição define a participação na “administração” e “gestão”, o que indica 

indisfarçável conteúdo técnico-administrativo dos conselhos. 

  Assim, conclui-se que esses órgãos estão atrelados, em princípio e necessariamente 

ao Poder Executivo. 

  No entanto, em razão de a vinculação ser definida pelas atribuições apontadas ao 

conselho, a estruturação entre um ou outro Poder pode ser alterada e prejudicada, dependendo 

dos limites e atribuições que possam ser dados ou atribuídos a esses órgãos. Além disso, é 

possível apontar também atribuições mistas, tanto de ordem administrativa quanto legislativa. 

  Até mesmo pela dificuldade em se definir “administração” e “gestão”, é possível 

levar à confusão ou a pontos de atribuições conjuntas entre os Poderes Legislativo e Executivo. 

É justamente nesse sentido que Heinz-Dietrich Steinmeyer (2003, p. 126) aponta, quando 

menciona os sistemas em que “parceiros sociais estão envolvidos em administrar sistemas de 

previdência”: 

 

Exemplos são a Áustria, a França e a Alemanha, onde o sistema e as 

instituições previdenciárias não são administrados pelo Estado, mas por 

instituições públicas semi-independentes, entidades legais que são 

administradas pelos parceiros sociais. Além disso, os parceiros sociais são 



74 

 

diretamente envolvidos no processo legislativo, tendo um papel em fazer leis, 

aproximando-se de política. 
 

  É oportuno destacar que ao Poder Legislativo é conferida a atribuição típica de 

“controle” do Poder Executivo, o que também permitiria justificar a participação dos conselhos 

vinculada a esse Poder, caso se confira ao conselho atribuição fiscalizatória da administração. 

  Daí se conclui, inicialmente, que a Constituição Federal conduz à vinculação dos 

conselhos de seguridade ao Poder Executivo (já que este ostenta natureza administrativa), 

permitindo, todavia, que se sustente também a estruturação ao Poder Legislativo, caso se 

vislumbre que a atividade de “administração” e “gestão” também envolva atribuição legislativa. 

  

2.2.3.4 Quanto à natureza jurídica de suas decisões 

 

  As decisões dos conselhos podem ter caráter deliberativa67 ou consultiva. 

   Quem os definem como órgãos consultivos (em razão da natureza de suas decisões) 

descrevem-nos como meros auxiliares do Poder Legislativo e/ou Executivo. Subsidiam 

opinativamente e com informações dos problemas sociais que lhe são levados, sem poder 

decisório. Dentro desse raciocínio, os conselhos se apresentariam como auxiliares do Poder 

Legislativo e/ou Executivo. 

   Por outro lado, aqueles que contextualizam os conselhos como órgãos deliberativos 

os descrevem como instrumento de gestão e fiscalização descentralizada do Executivo, com 

participação ativa na gestão pública de uma forma geral. Suas decisões interferem em políticas 

públicas executadas pelo governo.  

                                                 
67  Como observa Avritzer (2000), o termo deliberação, na sua origem etimológica, compreende tanto o significado 

“ponderar, refletir” quanto “decidir, resolver”.  

Justamente em razão dessa duplicidade de significados, muitos autores (que estudam a teoria democrática) 

compreendem o termo deliberação à luz de um dos significados. Para autores clássicos como Rousseau, a 

concepção de decidir é o que caracteriza o processo deliberativo. Para outros, como Rawls e Habermas, 

deliberar deve ser compreendido como refletir, já que as decisões políticas (consenso) nascem da argumentação 

(debate). Segundo estes, deliberar não pode ser compreendido como decidir (aferir vontades individuais), mas 

sim discussão racional entre indivíduos iguais que levará a um consenso que satisfaça a todos. Como observa 

Avritzer (2000, p. 39), ao destacar Habermas, “não é suficientemente legítimo dizer à minoria que ela possui 

menos votos. O que é preciso é chegar a uma posição racional no debate político que a satisfaça”. 

Apesar das concepções de deliberação apresentadas serem distintas, ambas as teorias convergem, ao final, para 

o mesmo ponto, que é justamente a fixação de uma resposta a determinado problema ou questão, ou seja, a 

definição de um comando que irá reger a relação de todos.  

Como neste trabalho o objeto é aferir se há ou não poder de decisão, ou seja, prerrogativa do órgão participativo 

definir regras ou comportamentos, o termo “deliberativo” aqui pode ser compreendido sob as duas concepções 

teóricas apresentadas, já que ambas, ao final, irão convergir justamente numa regra que definirá assunto ou 

questão que se imporá para todos.  
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  Apesar da discussão, a doutrina tem destacado o efeito deliberativo das decisões 

dos conselhos.  Há quase consenso em destacar o poder de decisão dos conselhos.  

   Nesse sentido, por exemplo, observa Tatagiba (2002, p. 79), apontando o aspecto 

deliberativo dos conselhos como traço que o diferencia dos movimentos sociais anteriores. 

Tanto que conceitua sua função de “incidir sobre as políticas públicas em áreas específicas, 

produzindo decisões”. 

  O mesmo norte é apontado por Gohn (2002), que os conceitua como instrumento 

de formação e definição das diretrizes das políticas públicas. 

  Seguindo pela diretriz histórica de autogoverno que lastreou o desenvolvimento da 

vertente participativa do sistema de seguridade, e a própria fomentação que norteou o 

constituinte de 1988, o raciocínio que se impõe também é justamente aquele que dá ao conselho 

poder decisório. 

  Retirar a natureza deliberativa dos conselhos é descontextualizá-lo do paradigma 

constitucional democrático que o alicerça, não só a forma política do Estado Constitucional 

atual, como a própria concepção de participação social que funciona de pano de fundo na 

compreensão desse instituto. 

  Ora, o Estado brasileiro se estabelece dentro do paradigma constitucional do estado 

democrático, cuja compreensão chama e impinge ao cidadão a participação na construção do 

bem comum, o que exige participação ativa da sociedade nas deliberações políticas. Como 

observa Boaventura de Souza Santos (1999, p. 70), a redefinição do papel do Estado e a 

assunção da sociedade na produção direta do bem-estar gera a insuficiência da democracia 

representativa, exigindo, assim, “complementar com mecanismos de democracia participativa”. 

  Dar aos conselhos funções apenas opinativas é afastar o viés político que os definem 

como instrumentos de “democracia ativa”. 

  Conferi-los ou capacitá-los apenas com o caráter consultivo e opinativo é desvirtuar 

o “caráter descentralizado” apontado pela matriz constitucional, visto que “descentralização” 

implica, como já foi observado anteriormente, “transferência de poderes e decisões”. Além de 

desvirtuá-los da razão que embasou sua institucionalização pelo constituinte de 1988, que era 

justamente dotá-los de poderes como forma de participação efetiva da sociedade na gestão do 

aparelho público. 

  Ademais, quando lhe é dada à mera prerrogativa consultiva, reitera-se o viés de 

“controle”, elemento típico que também o define, deixando de se apresentar como mais um 

instrumento no auxílio da função de controle da administração pública. Como será possível 
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defini-lo como instrumento de compartilhamento da gestão entre Estado e sociedade sem dar 

poder decisório? 

  É justamente o poder de interferência (decisão) que caracteriza a “participação 

jurídica” em contraponto à “participação meramente política”, de natureza estritamente 

consultiva, como classificou acima Fidel Ferreras Alonso.  

   Assim, os conselhos não podem ser compreendidos como meros canais de 

informações, em que a sociedade civil repassa ao Estado seus anseios e pretensões, orientando 

na formação das políticas públicas. Ao revés, trata-se, sim, de mecanismo de decisão social, 

calcado no modelo de “democracia-participativa”, em que a sociedade participa efetivamente 

do poder decisório político. 

   Sem poder de deliberação, não há como falar, nem tampouco defini-los como 

instrumentos capazes de indicar temas, decidir, controlar e fiscalizar a implementação de 

políticas públicas ou ato estritamente de gestão. Até porque, como observa Teixeira (2001, p. 

27), participação significa “fazer parte”, “tomar parte” e “ser parte” de um ato ou processo. 

 

2.2.3.5 Limites ao poder de decidir dos conselhos 

 

  Se o raciocínio que se impinge é de que a atuação do conselho é deliberativa, o que 

implica apontar seu poder decisório, faz-se necessário definir os limites, ou melhor, o campo 

de atuação dessa ingerência. 

  O constituinte, ao definir o princípio da gestão democrática, emprega os termos 

“caráter democrático e descentralizado da administração” e “gestão quadripartite”. 

  Sob essa perspectiva, apontam-se ao menos quatro formas diferentes de 

participação: 

1. Participação perante o Poder Legislativo (auxiliando na definição 

e supervisão do Executivo); 

2. Participação no controle das entidades gestoras (questionando o 

sistema e avaliando a gestão, ou seja, supervisionando); 

3. Participação nos órgãos das entidades gestoras (participação 

interna, compartilhando decisões e responsabilidades de todas as 

ordens); 
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4. Participação plena (além de monitorar, questionar, avaliar e 

decidir acerca das diretrizes da entidade gestora, atua integralmente na 

gestão e na definição dos recursos68). 

   No caso brasileiro, o constituinte foi claro ao apontar que a participação social se 

daria “mediante gestão quadripartite” “nos órgãos colegiados”, ou seja, a sociedade é parte 

integrante da entidade gestora, o que implica dizer que integra essas entidades. 

  Segundo os autores espanhóis Alonso e Robles (2001), quando se pensa em 

participação do tipo institucionalizada, o poder decisório dos conselhos deve ficar restrito 

apenas e tão somente à “gestão propriamente dita”, já que funções que extrapolam as atribuições 

típicas de gestão (desempenhadas pelas entidades gestoras) não estariam configuradas dentro 

da participação que eles classificam como jurídica/institucionalizada. Como observam, nas 

hipóteses em que a atuação vai além da gestão, a classificação torna-se “participação política”, 

descaracterizando-se como jurídica. 

  A doutrina nacional, no entanto, não apresenta qualquer diferenciação ou distinção 

entre participação institucionalizada e política. Ao revés, quando se apontam as atribuições dos 

conselhos gestores, destacam-se as funções que vão além da simples gestão, reforçando a 

postura deles como instrumentos de definição de políticas públicas de forma ampla (“natureza 

política”). Nesse sentido, afirma Gohn (2011, p. 94): 

 

A segunda postula que eles atuem como órgãos de fiscalização do Executivo, 

conforme uma perspectiva e modelo de gestão descentralizada; preconiza que 

operem dentro das decisões tomadas em sua área. Esta segunda posição 

implica um estilo de governo que tenha como diretriz e eixos fundamentais as 

questões da participação e da cidadania; um governo que aceite os conflitos 

como parte do jogo de interesses em uma democracia. Portanto, o papel dos 

conselhos incide na discussão sobre as estratégias de gestão pública de uma 

forma geral e sobre o caráter das próprias políticas públicas em particular. 
[...] 
A democracia deliberativa é um sistema que mistura a democracia direta com 

a democracia representativa; ela diz respeito aos mecanismos de representação 

política nos quais havia o envolvimento dos indivíduos, como cidadãos ativos, 

construtores de consensos, via processos de diálogos interativos realizados no 

decorrer dos processos de participação na geração e elaboração de políticas 

públicas. Esse modelo de democracia exige a redefinição institucional de 

                                                 
68  Insta lembrar que, mesmo destacando a amplitude de atribuição dos beneficiários quando se opta pela gestão 

plena, Alonso (2001) adverte a escusa dos governos em colocá-la em prática, atestando a inexistência de 

qualquer sistema moderno que confira, na realidade, a gestão plena do sistema aos interessados. Observa que 

isso se dá não apenas pela importância econômica que o sistema apresenta para o Estado, mas também pela 

necessidade de tutela do próprio sistema, uma vez que poderia existir coalização entre interesse privado e 

interesse comum. 
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algumas instituições governamentais, principalmente em nível local, em 

instituições de participação deliberativas. 
 

   Sob o enfoque do viés “democrático-participativo”, que inspirou o constituinte de 

1988, destaca também Clovis Henrique Leite de Souza (2008, p. 30-31) a atribuição do 

conselho como definidor de política pública: 

 

Já o projeto democrático-participativo visa aprofundar a democracia com a 

criação de instâncias de decisão social sobre políticas públicas. Neste, a 

Sociedade Civil tem o papel de assegurar o caráter público do Estado por meio 

da participação, que forçaria a partilha do poder decisório. A constituição de 

espaços públicos para a disputa de interesses, antes restrita a gabinetes ou 

estruturas formalizadas, possibilita que conflitos sejam explicitados e não 

deixa a democracia confinada aos limites da relação com o Estado, mas 

estabelecida no interior da própria sociedade que afirma a cidadania como 

direito a ter direitos. Assim, a Sociedade Civil é concebida de maneira 

inclusiva e ampla tendo em vista a heterogeneidade de práticas existentes em 

seu interior (idem).  
 

   Fungerik e Wright (apud Gohn, 2011), ao destacarem cinco princípios institucionais 

que embasam os “experimentos” em democracia deliberativa, caminham também para essa 

conclusão, a saber: eles orientam a solução de problemas, há uma centralidade da deliberação 

direta para descobrir soluções e programas para implementá-los, reduzem a distância entre o 

público (marcado pela lógica burocrática organizacional) e o privado (marcado pela lógica do 

mercado, do lucro), engajam grupos diversificados no diálogo e transformam os aparatos 

estatais em instituições de participação deliberativas, permanentemente mobilizados. 

   O mesmo viés pode ser extraído da doutrina de Tatagiba e Teixeira (2007), ao 

apontar que a função dele é incidir sobre as políticas públicas em áreas específicas, produzindo 

decisões. 

  Não diverge também Patrícia Mazza Arzabe (2001, p. 177-178): 

 

[...] Os conselhos de políticas públicas vêm constituir o que Vera Silva Telles 

reconhece como uma nova institucionalidade pública e democrática no país. 

Trata-se de fato de uma nova institucionalidade da perspectiva de sua 

constituição, no sentido de configurar um arranjo institucional com feições 

novas, porque eles não são meramente comunitários – são distintos dos fóruns 

congregadores de entidades e associações da sociedade civil – e não são 

meramente estatais. Sua novidade é ainda mais significativa pelo caráter 

compartilhado na formulação, gestão, controle e avaliação das políticas 

públicas. Esta participação com igualdade de poderes é inteiramente nova 

para o Estado, em especial para a Administração Pública, habituada à 

centralização das decisões e pelo uso deslocado do argumento do poder 

discricionário mesmo na matéria de direitos humanos, especialmente de 
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direitos sociais. Em suma, ela é transformadora da democracia representativa 

(destaque nosso). 
 

  Dentro desse contexto, faz-se necessário concluir que o entendimento expressivo 

da doutrina aponta os conselhos, verdadeiramente, como verdadeiros instrumentos de 

participação na gestão administrativa e definição de políticas públicas, Assim, verifica-se que 

nossa doutrina enfatiza uma atuação gestora ampliativa, que leva à própria “tomada de decisão 

envolvendo políticas públicas”, permitindo concluir que a atuação dos conselhos gestores da 

seguridade, ante ao conteúdo amplo de suas atribuições, defendido pela doutrina nacional, 

deveriam ser caracterizados pela atuação não apenas de natureza institucionalizada (utilizando 

a classificação empregada por Alonso e Robles), mas também abarcando feixe da espécie 

“participativa política”. 

  Esse raciocínio, defendido pela doutrina nacional, poderia de certa forma ser 

justificado também pelo aspecto histórico do comando: se a ideia original era a do autogoverno, 

só é possível pensar em autogoverno do sistema se ao conselho for dada a legitimidade de 

formatação das políticas públicas de seguridade. Além disso, se amoldaria a ênfase participativa 

impingida pelo próprio paradigma constitucional atual. 

   Dessa forma, o entendimento majoritário trazido pela doutrina pátria conduz para a 

afirmação de que os conselhos são mecanismos de participação da sociedade no cenário de 

disputa e decisão política, por isso podem e devem ser dotados com funções de deliberação, 

inclusive em políticas públicas de forma ampla. Trata-se, na verdade, de forma participativa 

qualificada, na medida em que é contínua (periódica) e planejada com intuito específico: 

definição, formulação e implementação de políticas públicas, além da própria gestão 

administrativa típica do sistema de seguridade. 

  Deve ser indicado, também, como forma ou mecanismo próprio de um paradigma 

constitucional democrático, seja porque se apresenta como instrumento de “participação social 

no poder” (partilha-se o poder, já que a sociedade é chamada a tomar decisão em espaços 

públicos), seja pela característica do autogoverno (a sociedade reconhece a si mesma, 

formulando políticas públicas que irão definir e satisfazer seus interesses, ou seja, definirão a 

vida coletiva).  

  Por isso, e valendo-se da classificação apresentada por Alonso e Robles, aponta-se 

que a diretriz fixada nacionalmente dá aos conselhos gestores participação de natureza 

institucionalizada com feixe também de conteúdo político, uma vez que aos conselhos é 

conferida a prerrogativa de deliberar sobre questões ligadas genericamente às políticas públicas 
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(que atingem a própria formatação do sistema de seguridade social). Além disso, ao mesclar 

conteúdo de participação política nos conselhos gestores, a doutrina nacional defende o poder 

deliberativo dos conselhos de forma irrestrita, e não apenas quando exerce atividades típicas de 

gestão.  

  Ora, se essa premissa ampliativa dos conselhos gestores é fixada pela doutrina, resta 

analisar se esse raciocínio encontra lastro no sistema jurídico, que o estruturou.  

 

2.3 A ESTRUTURAÇÃO LEGAL DOS CONSELHOS DE SEGURIDADE SOCIAL 

 

  No sistema de seguridade social brasileiro, as Leis nº 8.212/91, 8.142/91 e 8.742/93 

criaram os conselhos de âmbito nacional, permitindo sua constituição também em âmbito 

estadual e municipal. 

  Como o foco do presente trabalho é a participação social como instrumento para 

definição do sistema nacional de seguridade social, assim compreendido como regras e políticas 

públicas de alcance de todos, não serão objeto de abordagem aqui os conselhos estaduais e 

municipais, já que estes, como regra geral, têm suas competências fixadas à luz do interesse 

regional ou local. 

  Os conselhos de âmbito nacional foram estruturados das seguintes formas pelas 

legislações citadas: 

 

2.3.1 O Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS) 

 

  A Lei 8.212/91, que dispõe sobre o “plano” de custeio da seguridade social, criou 

o Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS), incumbindo-o das deliberações do sistema 

de seguridade social como um todo.  

   Composto por 16 membros (quatro representantes do Governo Federal, um 

representante do Governo Estadual, um do Municipal, oito representantes dos trabalhadores e 

três representantes dos conselhos setoriais), detinha principalmente as atribuições de 

estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, acompanhar e avaliar 

a gestão econômica, financeira e social dos recursos e o desempenho dos programas realizados, 

exigindo prestação de contas. Também lhe competia apreciar e aprovar os termos dos convênios 

firmados entre a seguridade social e a rede bancária, aprovar e submeter ao Presidente da 

República os programas anuais e plurianuais da seguridade social, aprovar e submeter ao Órgão 

Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos a proposta orçamentária anual da 
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seguridade social e estudar, debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores 

dos benefícios e dos salários de contribuição, a fim de garantir, de forma permanente, a 

preservação de seus valores reais.  

  Em 2001, a Medida Provisória 2.216-035 extinguiu o Conselho Nacional de 

Seguridade Social. Sem maiores discussões e por meio de Medida Provisória, o Governo 

Federal extinguiu o Conselho responsável pela articulação e coordenação de todas as áreas da 

seguridade social.  

  Cumpre destacar que uma das principiais atribuições do CNSS era justamente a 

articulação e elaboração do orçamento da seguridade social, que deixou de existir, 

permanecendo fragilizada a organização/coordenação financeira do todo (sistema de seguridade 

social) e aumentando a fragmentação de cada subsistema isoladamente. 

 

2.3.2 Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

 

  O Conselho Nacional de Saúde foi instituído em 1937 (Lei 278) com a atribuição, 

na época, de assessoramento do Ministério da Educação e Saúde, sendo sua composição 

indicada exclusivamente pelo próprio Ministério de Estado69. Foi somente com a Lei 8. 142/90 

que o órgão ganhou a roupagem de instrumento de controle social. A Lei 8.142/90 dispõe sobre 

a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio das conferências e 

conselho de saúde. 

  Como observa a Lei nº 8.142/91, “a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 

anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 

propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 

convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde” 

(§1º, art.1).  

  Por seu turno, o Conselho de Saúde será composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários com atribuição para atuar na 

formulação de estratégias e controle da execução das políticas de saúde, “inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros”, além de aprovar o orçamento da saúde e acompanhar a execução 

                                                 
69  Vide a digressão histórica em: http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/historia.htm - acessado em 

29.11.2014.   

 

http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/historia.htm
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orçamentária70. Tais conselhos estão presentes não só na esfera federal, mas também nos 

Estados-membros e municípios. 

  Segundo Silva e Abreu (2002), o CNS pôde ser apontado, no período após CF/88, 

como exemplo efetivo e bem-sucedido de controle social de políticas públicas. Como explica, 

o CNS é fruto da mobilização social que efetivou a reforma sanitária, exerceu papel essencial 

na constituição de recursos vinculados para o SUS, nos planos de pactuação integrada e nas 

Normas Operacionais Básicas (NOBs), instrumentos importantíssimos para a 

operacionalização e gestão do SUS. 

  No mesmo sentido, destaca Enid Rocha (2008, p. 138): 

 

A área da saúde foi a primeira a criar e a institucionalizar os mecanismos de 

participação popular por meio de conselhos e conferências. O caráter pioneiro 

da área da saúde deveu-se ao papel desempenhado pelo Movimento pela 

Reforma Sanitária, cujo marco mais significativo foi a XIII Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1986, que impulsionou o processo de 

descentralização das políticas de saúde, com a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Historiadores, militantes e estudiosos da área são unânimes ao 

creditar ao Movimento Sanitarista à vitória pelo fato de a Constituição Federal 

de 1988 ter incluído a garantia da saúde como direito de todos os brasileiros e 

dever do Estado. 
 

  Como se vê, o CNS ganhou destaque como instrumento de controle social na 

efetivação de política pública, envolvendo o sistema de saúde, justificado pelo forte 

engajamento social que marcou sua constituição inicial. No entanto, essa efetividade não se 

manteve como será adiante demonstrado. 

 

2.3.3 Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) 

 

  Criado pela Lei 8.213/91, o Conselho Nacional da Previdência Social formou-se 

originariamente em 1992. Nos termos do que estabelece o artigo 3º, da mencionada Lei, 

compõe-se de seis representantes do Governo Federal e nove representantes da sociedade civil 

                                                 
70  Como informa o site do Conselho Nacional de Saúde, “uma nova estrutura entrou em vigor no ano de 2006 

quando foi publicado o Decreto Presidencial n.º 5.839, de 11 de julho de 2006. Atendendo às deliberações 

aprovadas na 11ª Conferência Nacional de Saúde e 12ª Conferência Nacional de Saúde, o Conselho passa a 

escolher seus membros a partir de processo eleitoral e também pela primeira vez na história elege seu 

Presidente; cargo até então ocupado pelo Ministro de Estado da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde passou 

a contar com 48 conselheiros titulares representados por usuários, profissionais de saúde, gestores e prestadores 

(http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/historia.htm - acessado em 25.10.2013). 

http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/historia.htm
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(três representantes dos aposentados, três dos trabalhadores 71  em atividade e três dos 

empregadores). Suas principais atribuições são: 

 

- Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas 

aplicáveis à Previdência Social; 

- Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão 

previdenciária; 

- Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social; 

- Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, 

antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade 

Social; 

- Acompanhar e apreciar, por meio de relatórios gerenciais por ele 

definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito 

da Previdência Social; 

- Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social; 

- Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de 

Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria 

externa. 

 

  Buscando reforçar o aspecto descentralizado do sistema, o Decreto nº 4.874, de 11 

de novembro de 2003, criou os Conselhos de Previdência Social – CPS, unidades 

descentralizadas do CNPS que funcionam no âmbito das Gerências Executivas do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Cada conselho é composto por 10 conselheiros: quatro 

representantes do Governo Federal e seis da sociedade (dois dos empregados72 , dois dos 

aposentados e dois dos empregadores). 

                                                 
71   No que diz respeito à representatividade dos trabalhadores, Salvador (2008, p. 116) destaca a ausência de 

representação dos trabalhadores informais, ponto que merece reflexão haja vista que se estima, segundo dados 

do IBGE, que em 2012 a mão de obra informal de pessoas acima de 16 anos somava 44,2 milhões de pessoas, 

ou seja, 22% da popular brasileira (Síntese de Indicadores Sociais 2012 – IBGE – download: 

http://loja.ibge.gov.br/sintese-de-indicadores-sociais-2012-uma-analise-das-condicoes-de-vida-da-populac-o-

brasileira.html ).  

  Cumpre registrar aqui que, ante ao termo utilizado na Lei (“trabalhador” - gênero), não há óbice algum que 

também trabalhadores informais possam compor o CNPS. Assim, faz-se necessário concluir que não há 

qualquer inviabilidade jurídica em se agregar a participação nesses órgãos por aqueles que desempenham 

atividade laborativa informal. 

 
72  Ao contrário do que estabelece a Lei 8.213/91 (art. 3º), o Decreto nº 4.874/03 (que alterou o Regulamento da 

Previdência Social) emprega o termo “empregado” e não “trabalhador” para definir a composição do Conselho 

Regional. Trata-se de impropriedade que deve ser corrigida, uma vez que tanto a regra legal quanto a própria 
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  As funções do CPS são de consulta e assessoramento, aproximando o diálogo entre 

a sociedade e a gerência-executiva do INSS local. Segundo o site73 da Previdência Social, cada 

conselheiro/representante tem como principal atribuição identificar características da 

Previdência que possam ser aperfeiçoadas; fazer propostas para melhorar a gestão do sistema 

previdenciário; facilitar o desenvolvimento e solidificação da gestão democrática e próxima dos 

cidadãos, além de exercer o controle social sobre a administração pública. 

  Segundo Delgado et al (2002), ao contrário do Conselho Nacional de Saúde, o 

CNPS não foi fomentado nem precedido por nenhum movimento social e, por isso, não teve 

agenda política prévia que orientou sua atuação. Até a insuficiência política e administrativa do 

CNPS, para concretização dos objetivos delineados pela Constituição Federal, deixou de 

exercer efetivamente as funções diretivas típicas delineadas a ele.  

 

2.3.4 Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

 

  Estabelecido pela Lei 8.742/93 (LOAS), o CNAS se efetivou tão somente em 

fevereiro de 1994. É composto por 18 membros: nove representantes do governo e nove da 

sociedade civil (representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e 

organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob 

fiscalização do Ministério Público Federal74). 

  Nos termos do que estabelecem os artigos 17 e 18 da Lei 8.742/93 (LOAS) as 

principais atribuições são: 

 

                                                 
Constituição Federal utilizam o termo “trabalhadores”, gênero (e não espécie - empregado), para definir a 

participação daqueles que exercem atividade laboral. 

 
73  Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/orgaos-colegiados/conselho-nacional-de-

previdencia-social-cnps/ - acessado em 26.10.2014. 

 
74   Nesse sentido estabelece expressamente o artigo 17, da Lei 8.742/93: 

Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão superior de deliberação 

colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da 

Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato 

de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período. 

§ 1º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos 

suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação 

da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes: 

I - 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos Estados e 1 (um) dos 

Municípios; 

  II - 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de 

usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro 

próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. 

 

http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/orgaos-colegiados/conselho-nacional-de-previdencia-social-cnps/
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/orgaos-colegiados/conselho-nacional-de-previdencia-social-cnps/
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- Aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 

- Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 

pública e privada no campo da assistência social; 

- Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e 

organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome;   

- Apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e 

organizações de assistência social certificadas como beneficentes e 

encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social 

dos Estados, Municípios e do Distrito Federal;   

- Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de 

assistência social; 

- A partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência 

Social em 1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a 

Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de 

avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o 

aperfeiçoamento do sistema;  

- Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser 

encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável 

pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social; 

- Aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, 

Municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores 

que informem sua regionalização mais equitativa, tais como: 

população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de 

renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para 

as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das 

disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

- Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos 

sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados; 

- Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e 

plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); 

- Indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social; 

- Elaborar e aprovar seu regimento interno; 
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- Divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem 

como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os 

respectivos pareceres emitidos. 

 

  Ao comentar sobre as atribuições do Conselho Nacional de Assistência Social, 

Ivanete Boschetti (2003) ressalta a de aprovar as políticas públicas sociais, conferindo, assim, 

maior poder ao colegiado do que ao próprio Poder Executivo na definição das políticas públicas. 

  Dentre as deliberações já adotadas pelo CNAS, destaca-se a da IV Conferência 

Nacional de Assistência Social, realizada em 2003, que pugnou pela implantação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), delineado pela NOB/SUAS (Norma Operacional Básica) 

– Resolução nº 130/05 do CNAS, que embasou a Lei 12.435/11. 

  Buscando afastar a insuficiência de regulamentação governamental, a ausência de 

integração entre as diversas entidades assistenciais, a superposição/segmentação das ações, 

entre outras, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) traçou, em linhas gerais, a 

sistematização da assistência social, definindo atribuições e competências para cada ente 

federativo, organizou ações por nível de complexidade (proteção social básica e proteção social 

especial), por regiões e municípios, e destacou a descentralização e participação social na 

regulação em todo território nacional e o foco na proteção familiar. 

 

2.4. A EXPERIÊNCIA DOS CONSELHOS COMO INSTRUMENTOS DE 

CONCRETIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

  Como pôde ser visto anteriormente, a construção de conselhos em cada área da 

seguridade social foi opção adotada pelo legislador ordinário para dar efetividade ao projeto 

constitucional de gestão participativa no sistema de seguridade social. 

   Por seu turno, foram idealizados pelos doutrinadores como instrumentos 

participativos de organização das políticas públicas. 

  Verificou-se, também, que a roupagem dada pela própria legislação, de certa forma, 

reforçou o defendido pela doutrina nacional ao apontar os conselhos com participação de 

natureza institucionalizada, mas também com feixe de conteúdo político. Atribuições como 

“estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social” 

ou “aprovar a Política Nacional de Assistência Social” não estão direcionadas exclusivamente 

à gestão das unidades, mas sim ao campo político de estruturação de todo o sistema (pois 

interferem em deliberações de natureza política). 
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  Assim, é necessário reconhecer que o conteúdo ampliativo de atribuições conferido 

aos conselhos, sustentado pela doutrina, de certa forma, pode ser fundamentado na própria 

legislação que o estruturou, já que há disposições legais em que a natureza da atuação desses 

órgãos excede o âmbito restrito da “mera gestão da entidade”, alcançando também atuação 

política, na medida em que interfere na construção e definição de políticas públicas. 

  Dentro desse cenário, seria possível pensar favoravelmente à premissa investigativa 

apresentada no presente trabalho: os conselhos “podem e devem ser empregados como vias 

aptas para a sociedade atuar na elaboração e definição de políticas públicas e, 

consequentemente, (re)definindo os próprios direitos de seguridade social”. 

  No entanto, apesar dos conselhos já existirem há algum tempo, muitas críticas são 

feitas no que diz respeito à efetividade. 

  Há críticas específicas em relação aos conselhos de seguridade e outras que se 

estendem genericamente para todo e qualquer conselho gestor. Há consenso quanto à baixa 

efetividade, como delineado pela doutrina e legislação pátria, em especial, no que diz respeito 

ao poder de decisão em políticas públicas. 

   Nesse sentido, relatam-se alguns comentários: 

  Ao elaborar estudo específico sobre os conselhos da seguridade social, Enid Rocha 

(2008) destaca como ponto negativo o desenvolvimento singular assumido por cada um dos 

conselhos de seguridade desde o início. Comenta que as diversas áreas envolvidas estruturaram 

seus conselhos seguindo dinâmicas próprias, apesar dos fins comuns. Assim, mesmo sendo 

colocados com desafios comuns e interligados, eles ganharam peculiaridades desde sua 

formação. 

  Os conselhos de saúde, os primeiros a serem efetivados, são apontados, 

inicialmente, como os mais efetivos no que diz respeito à participação social. Seu 

posicionamento de destaque é justificado no forte movimento social que existia na década de 

1980 (movimento sanitarista) e que embasou muitas das proposições que estruturam o sistema 

de saúde após o cenário definido constitucionalmente75.  Nesse sentido, escreve Enid Rocha 

(2008, p. 138): 

 

                                                 
75   Nesse sentido observa Evilásio Salvador (2008, p. 112): 

O marco importante para compreensão do controle social da política de saúde no Brasil é o movimento de 

Reforma Sanitária, que homologou a proposta do Sistema Único de Saúde (SUS) como alternativa ao sistema 

em vigor, que exigia a inserção no mercado formal de trabalho, o que significava a necessidade de contribuição 

prévia para o acesso à saúde pública no país. A proposta do SUS foi legitimada na VIII Conferência Nacional 

de Saúde, que contou pela primeira vez na história com ampla participação da sociedade civil organizada. 
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O caráter pioneiro da área da saúde deveu-se ao papel desempenhado pelo 

Movimento pela Reforma Sanitária, cujo marco mais significativo foi a XIII 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que impulsionou o 

processo de descentralização das políticas de saúde, com a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 
 

  Silva e Abreu (2002) segue no mesmo caminho ao apontar o Conselho Nacional de 

Saúde como exemplo positivo e bem-sucedido de controle social de políticas públicas 

brasileiras. 

  No entanto, há quem pense o contrário. Vera Schattan P. Coelho (2003, p.2), ao 

estudar especificamente os problemas dos conselhos de saúde, destaca a atuação modesta dos 

conselhos de saúde como instrumento de incorporação das demandas da sociedade civil na 

política de saúde. Ao fazer compilação dos argumentos apontados como causa dessa 

ineficiência, escreve qualificando como causas sociais: 

 

Segundo eles, a tradição autoritária do Estado brasileiro; a presença de uma 

cultura política autoritária que em muitos casos dificulta reconhecer e respeitar 

o outro como cidadão; a fragilidade da vida associativa e a própria resistência 

dos atores sociais e estatais em aceitarem participar desses fóruns têm 

comprometido a efetiva participação social no processo de formulação e 

gestão da política de saúde (Sposati e Lobo, 1992; Abrasco, 1993; Cohn, Elias 

e Jacobi, 1993; Carvalho, 1995; Andrade, 1998; Viana, 1998; Carneiro, 2002). 
 

  Por outro lado, no entanto, chama atenção para estudos que indicam o grau de 

“organização da sociedade civil” como medida de eficácia dos conselhos: 

 

Estudos posteriores apontam, no entanto, que se em alguns casos o grau de 

organização da sociedade civil se comporta como uma variável independente 

e pré-definida que explica o sucesso ou o fracasso dos mecanismos de 

participação social há outros casos em que a atuação da autoridade política é 

capaz de gerar um contexto favorável à mobilização e inclusão dos mais 

carentes e à organização de um processo decisório que incorpora questões de 

justiça distributiva (Heller, 2001; Tendler, 1996; Boschi, 1999; Abers, 2000; 

Avritzer, 2003; Marquetti, 2003) – COELHO, 2003, p. 3. 
 

  A conclusão de que quanto maior é a organização da sociedade civil melhor é a 

efetividade de um conselho é corroborada por Delgado et al (2002). Segundo ele, a baixa 

efetividade do conselho de previdência pelo fato de este não ter vindo lastreado por qualquer 

movimento social. 

  No que diz respeito ao conselho de previdência social, a efetividade da participação 

social é apontada como mínima. Além da ausência da sustentação social quando da sua 

formação, como apontada no parágrafo anterior, impinge-se também como causa dessa 
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ineficiência o discurso político que coloca a previdência como um dos problemas econômicos 

do País.  

   Enid Rocha (2008, p. 142), ao comentar sobre o assunto, agrega também como 

causa da pouca efetividade a baixa assimilação dos princípios constitucionais por parte do 

CNPS, “resultando em menor capacidade de articular, defender e ampliar os direitos sociais 

universais na previdência e na seguridade social”76. 

  Evilásio Salvador (2008, p 118) critica a representatividade do CNPS, ante a 

ausência de participação dos trabalhadores que se encontram fora da cobertura previdenciária 

(trabalho informal), bem como aponta que pesquisa realizada pelo IPEA mostrou “uma relativa 

insuficiência ou inadequação política e administrativa da práxis do CNPS para atingir os 

objetivos estabelecidos na Constituição Federal, além do Conselho não exercer de fato ou de 

direito as funções diretivas na administração do sistema público da previdência social”. 

  O Conselho de Assistência Social, ao contrário dos demais, tem sido apresentado, 

mais recentemente, como instrumento positivo e de importante relação entre sociedade civil e 

Estado. Ao comentar sobre o CNAS, Enid Rocha (2008, p. 144) destaca: 

 

O CNAS constitui-se, de fato, em um espaço de negociações reconhecido e 

legítimo dos setores governamentais e da sociedade. É uma instância 

importante para o debate e proposições na política mais geral de assistência 

social, bem como na definição de critérios para o repasse de recursos para 

entidades de assistência social. Em anos recentes, esse Conselho tem 

contribuído efetivamente para a implantação do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS-, por meio de suas resoluções. Em 2004, o CNAS aprovou a 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS-, que estabeleceu princípios 

e diretrizes para a implementação do SUAS, que foi resultado de amplos 

debates realizados em todos os Estados e no Distrito Federal durante o ano de 

2004, a partir de uma proposta preliminar apresentada pela Secretaria 

Nacional de Assistência Social em cumprimento às deliberações da IV 

Conferência Nacional de Assistência Social realizada em 2003. Já em 2006, o 

CNAS aprovou também a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, 

                                                 
76   Apesar das observações, a autora apresenta conclusão positiva em relação ao conselho (2008, p. 142): 

No entanto, apesar das dificuldades elencadas, pode-se afirmar que, ao longo de sua existência, o Conselho 

Nacional de Previdência Social desempenhou importante papel na defesa das conquistas sociais no campo 

previdenciário da Constituição Federal de 1988 e no fortalecimento da previdência social do país, a qual, nas 

duas últimas décadas, sofreu vários golpes no sentido de diminuí-la e de descaracterizá-la de seus princípios 

universais. 

A conclusão merece críticas. Primeiro porque pouco, ou quase nada, tem feito o CNPS na condução das 

políticas públicas de previdência. Nesse sentido, basta lembrar a ausência de interferência desse órgão nas duas 

grandes reformas constitucionais (Emendas Constitucionais nº 20 e 41). Não bastasse isso, há estudos 

científicos demonstrando incoerências e impropriedades da previdência brasileira sem que haja qualquer 

deliberação do CNPS, apoiando ou mesmo rejeitando tais conclusões. Além disso, observa-se uma forte 

discussão envolvendo a extensão da proteção previdenciária, seja no Legislativo como no Executivo, sem 

qualquer participação do CNPS, ainda que para manifestar simples opinião. 

Diante disso, não há como se falar que o CNPS tem conseguido exercer seu papel de destaque no sistema 

previdenciário. 
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que foi uma das deliberações da 5ª Conferência Nacional de Assistência Social 

que aconteceu em dezembro de 2005. 
  

  Mesmo diante dos pontos favoráveis apontados ao CNAS, críticas são feitas. E não 

poderia ser diferente: como pode ser apontado como eficaz se, por exemplo, a exata estruturação 

do Sistema Único de Assistencial Social só veio a ser efetivada bem depois de a IV Conferência 

Nacional de Assistência Social ter apontado a essencialidade e necessidade emergencial dessa 

estruturação? 

  Dessa forma, e ante a quantidade de argumentos apresentados, é necessário concluir 

o permanente questionamento da doutrina quanto à verdadeira efetividade desses conselhos 

como instrumentos de participação social na definição de políticas públicas na seguridade 

social. 

  Argumenta-se, também, o descompasso estrutural do modelo de gestão pública 

“gerencial” adotado desde a década de 1990 (Plano Bresser), caracterizado pelo projeto político 

da ênfase na eficiência administrativa baseada na separação entre as atividades exclusivas e não 

exclusivas do Estado. À luz desse modelo, há centralização do poder de decisão, inviabilizando 

a ideia de administração mais participativa, visto que esta exigiria justamente o oposto, que é a 

descentralização do poder decisório, com efetiva participação no nível das instituições que 

viabilizem a participação social. 

  Assim, pouca efetividade ganha as deliberações dos conselhos dentro de uma 

estrutura administrativa que se forma justamente contrária a sua participação. Daí as críticas à 

proposta gerencial da administração pública, que impede qualquer vertente participativa de 

conseguir êxito completo, exigindo reforma estrutural prévia77. 

  Nesse aspecto, vale destacar a observação apresentada por Ana Paula Paes de Paula 

(2005, p. 8). Ao comentar sobre conselhos, ou quaisquer órgãos participativos, dentro da 

realidade atual, atesta seu fracasso no que diz respeito ao efetivo poder de deliberação política: 

 

                                                 
77   Nesse sentido, observa Ana Paula Paes de Paula (2005, p. 8): 

   Em contraposição, quando analisamos a vertente societal, não encontramos uma proposta para a organização 

do aparelho do Estado. O que verificamos por meio do exame da literatura é que, diferentemente da vertente 

gerencial – que estabelece um modelo federal a ser reproduzido nas diversas estâncias governamentais –, há 

uma focalização na organização local de experiências alternativas de gestão. De qualquer forma, a ausência de 

uma elaboração da vertente societal para o aparelho do Estado contribui para a permanência da proposta 

gerencial. Por outro lado, é preciso reconhecer que uma nova elaboração implicaria outra reforma 

administrativa com todas as dificuldades políticas que isso representa. No entanto, é preciso considerar essa 

possibilidade, pois a continuidade do modelo gerencial impossibilita mudanças na cultura política, uma vez 

que condiciona a forma como é realizada a gestão do aparelho do Estado. 
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Quando analisamos a estrutura do aparelho do Estado pós-reforma, 

constatamos uma clara concentração do poder no núcleo estratégico. Aposta-

se na eficiência do controle social e se delega a formulação de políticas 

públicas aos burocratas: o monopólio das decisões foi concedido às 

secretarias formuladoras de políticas públicas e a execução, atribuída às 

secretarias executivas, aos terceiros ou às organizações sociais, de acordo 

com o caráter da atividade. De um modo geral, o governo da aliança 

social-liberal separou os grupos técnicos do sistema político, engajando-

os em programas controlados pela própria Presidência (destaque nosso). 
 

   O mesmo caminho é também destacado por Ivanete Boschetti (2008, p. 104), que 

aponta a burocratização dos conselhos, seu funcionamento descompassado e os vícios 

produzidos por suas singelas deliberações: 

 

A perspectiva de que esses espaços se instaurassem como instância 

deliberativa e participativa não se concretizou. Primeiro, ocorreu a extinção 

do Conselho Nacional de seguridade social, que tinha a função de articular as 

três políticas e atribuir unidade ao sistema. Em seguida, houve a extinção dos 

conselhos locais de previdência social, o que denota a intenção de 

centralização no Conselho Nacional de Previdência Social, que não possui 

caráter deliberativo. Os Conselhos Nacionais foram cada vez mais 

institucionalizados e hoje assumem funções quase executivas, como se fossem 

uma secretaria governamental, o que dificulta sua consolidação como espaço 

autônomo de participação, controle popular e fiscalização. Os conselhos têm 

contribuído para fazer avançar o processo democrático, mas não podemos 

negar também que seu processo de constituição e desenvolvimento tem 

contribuído para a institucionalização dos conflitos e demandas, antes 

canalizados para manifestações e reivindicações de massa. São espaços que, 

cada vez mais, se diversificam e se proliferam, o que vem contribuindo para a 

fragmentação das demandas e das respostas públicas. Os direitos, muitas 

vezes, não são defendidos como direitos dos cidadãos, mas como direitos 

específicos de determinado segmento: dos idosos, das pessoas com 

deficiência, da mulher, sem uma necessária relação entre as necessidades e 

demandas particulares e o reconhecimento geral dos direitos de todos/as. Os 

conselhos têm favorecido, também, a representação corporativa de interesses 

específicos, que vão desde a defesa de interesses empresariais até interesses 

corporativos profissionais. Nesse sentido expressam mais interesses 

específicos e menos interesses de classe.  
São espaços de democracia representativa, mas com limitada participação 

direta. Os processos eleitorais, muitas vezes, são organizados de modo a 

feudalizar e eleger grupos e/ou composições pré-definidas. 
 

  Outro argumento também é a ausência de organização no interior dos conselhos que 

não conduzem a efetiva participação de todos os representantes, fruto de uma desmobilização 

social, como apontou Vera Coelho, citada anteriormente. 

  Soma-se também como baixa efetividade a própria ausência de tratamento 

articulado entre os diversos sistemas (previdência, assistência e saúde): apesar de terem sido 

delineados constitucionalmente dentre um projeto único e interligado (sistema de seguridade 
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social), não há qualquer coordenação entre os diversos conselhos, cada um orbitando dentro de 

seu próprio campo isoladamente. A ausência de qualquer atuação coordenada na construção 

financeira da seguridade, por exemplo, é lembrada por Salvador (2008, p. 111), quando narra o 

fim do CNSS: 

 

Umas das principais atribuições do CNSS era a elaboração do orçamento da 

seguridade social, sob o formato quadripartite, que chegou a ser realizado em 

1993 e 1994, mas essa orientação não prevaleceu. O Conselho tinha a missão 

de articular e sistematizar um orçamento previamente debatido com as áreas 

responsáveis pela previdência social, saúde e assistência social, mas foi 

perdendo paulatinamente suas atribuições e acabou sendo extinto. 
 

  Independentemente da argumentação que se empregue (natureza dos conselhos, 

competência, composição, iniciativa de criação, relação com o Estado, etc.), o que se observa é 

posicionamento majoritário, demonstrando, ainda, uma atuação modesta dos conselhos na 

criação e gestão de políticas públicas da seguridade social. 

 

2.4.1 A problemática da efetividade ligada ao poder de decisão 

  

   Sem prejuízo das particularidades apontadas para cada um dos conselhos da 

seguridade social, como já observado anteriormente, toda vez que se fala em efetividade de 

conselhos participativos, dois pontos centrais dessa problemática são destacados. São eles: a 

“qualidade da participação” e a “efetividade do poder decisório”. 

  Nesse sentido, destacam Draibe (1998), Fuks e Prerissinotto (2006), Tatagiba (2002 

e 2005) e Dagnino (2002). Como argumentam, são justamente esses dois elementos que 

expressam a própria razão de ser do instrumento: os conselhos se inserem na estrutura estatal 

como mecanismo de participação da sociedade e qualificação da democracia - se não há 

representatividade efetiva e poder de deliberação, na verdade não há democracia.  

  Como se vê, analisar a qualidade da participação e o poder de deliberação do 

conselho é pressuposto para a própria estruturação do instrumento, já que ambos constituem 

elementos definidores dele próprio: sem “participação” ou “ingerência nas decisões políticas”, 

não há “gestão participativa”, consequentemente, não há como apontá-lo como efetivo.  

  Por outro lado, poder decisório e participação são elementos que caracterizam os 

conselhos como instrumentos de participação social, exigindo que sua estruturação normativa 

seja definida com tais prerrogativas, sob pena de sua completa descaracterização.  Isso porque, 

sendo órgãos institucionalizados, a estruturação desses decorre da própria norma. 
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  Se o foco do presente trabalho é justamente analisar a efetividade jurídica dos 

conselhos e se eles podem ser colocados como instrumento de efetiva participação social na 

composição da seguridade social, a análise quanto ao poder deliberativo, em especial, é 

elemento imprescindível já que compõe, como dito anteriormente, a própria concepção do 

instituto como instrumento de atuação participativa.  

   Ainda que se argumente também quanto à necessidade de que a participação seja 

qualificada, sem a efetiva prerrogativa de ingerência nas deliberações políticas, o conselho 

perde sua condição de instrumento de gestão participativa. 

   Assim, impõe-se como condição necessária para a efetividade do instrumento a 

própria investigação quanto ao poder decisório dos conselhos. 

  Tatagiba (2002, p. 79), ao falar especificamente sobre o problema, destaca que a 

efetividade dos conselhos pode ser aferida muito mais pelo espaço político que lhe dá o governo 

do que propriamente goza o instrumento. Como destaca, “[...] os governos têm resistido – de 

forma mais ou menos acentuada dependendo da natureza do governo e do seu projeto político 

– às novas formas de fiscalização, controle e participação da sociedade civil no processo de 

produção de políticas públicas”.  

   Na prática, os conselhos transformaram-se em meros canais de homologação de 

assuntos de interesses do governo ou verdadeiro instrumento de deliberação participativa, 

dependendo do “espaço de poder” que fixa o governante. Nesse sentido, observa a mencionada 

autora: 

 

A relação entre Estado e sociedade civil nos conselhos se dá num contexto 

permeado de referências autoritárias. O enorme poder de controle dos 

governos sobre os conselhos coloca muitas dúvidas acerca das reais condições 

de estes virem a exercer sua vocação deliberativa que costuma depender da 

importância que o projeto político do governo, em cada caso específico, 

confere ao princípio da participação social (TATAGIBA, 2002, p. 88).  
 

  A argumentação empregada por Tatagiba é facilmente corroborada pela realidade 

atual: dentre os conselhos que compõem a seguridade social, o Conselho Nacional de 

Assistência Social é apontado como o mais efetivo nos últimos tempos justamente pela ênfase 

assistencial e participativa impingida pelos recentes governos federais. 

  O mesmo raciocínio pode ser extraído também da argumentação empregada por 

Coelho e Delgado, ao apontarem que a efetividade dos conselhos, na realidade, está associada 

à “organização social”. Ora, se só há efetividade quando há efetiva organização social, conclui-

se que o poder de atuação não está no instrumento em si, mas na força “social” que o grupo 
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exerce sobre o próprio poder constituído, que, uma vez pressionado, absorve e concretiza as 

demandas apresentadas. 

   Dessa forma, a maior ou a menor efetividade na atuação (aqui compreendido o 

poder decisório) está muito mais ligada à abertura conferida pelo Poder Executivo do que 

propriamente à estruturação do instituto.  

  Tendo em vista que a presente pesquisa se constrói dento da vertente jurídica, torna-

se imprescindível analisar se esse déficit dos conselhos de seguridade decorre da insuficiência 

legislativa.  

   Como foi apontado anteriormente, o poder decisório dos conselhos é extraído do 

próprio princípio constitucional. Sendo um mecanismo de participação institucionalizada, sua 

roupagem necessariamente deve vir definida pela legislação que o institui, já que os órgãos dos 

Poderes exigem norma clara, definindo a área de intervenção dos interlocutores e os poderes 

desses. 

  Sob esse aspecto, Gohn (2011, p. 96), ao discorrer sobre as várias razões que levam 

a baixa efetividade dos conselhos, destaca a incompletude do sistema jurídico em dotá-los de 

prerrogativas para alcançar seus fins: 

 

O fato de as decisões dos conselhos terem caráter deliberativo não garante sua 

implementação efetiva, pois não há estruturas jurídicas que deem amparo legal 

e obriguem o Executivo a acatar as decisões dos conselhos (mormente nos 

casos em que essas decisões venham a contrariar interesses dominantes). 
 

   Essa mesma precariedade é ressaltada por Tatagiba (2002, p. 96). Como observa, a 

ausência de regras legais específicas delimitando a atuação dos conselhos e seu papel de 

controle deixam seus poderes mais ligados à força de quem governa do que propriamente à 

estrutura que define o próprio conselho: 

 

[...] na ausência desse marco legal – e da natureza ambígua da expressão 

formular políticas públicas – essa divisão das funções acaba ocorrendo a partir 

dos acordos possíveis de serem estabelecidos em cada contexto específico e 

em cada conjuntura particular, variando à medida que se altera o jogo de 

correlações de forças entre os participantes. 
 

  Consequentemente, se há ausência de poder decisório, duas únicas possíveis 

situações podem estar ocorrendo: ou há insuficiência normativa para dotar os conselhos de 

poder decisório ou há descumprimento da lei pelos Poderes Constituídos.  
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  Dentro desse contexto, torna-se imprescindível o estudo para refletir se o legislador 

ordinário realmente constituiu os conselhos de poder decisório - e qual o exato alcance dessas 

deliberações. 

   Nunca é demais destacar que, se o constituinte de 1988 redefiniu dentro da estrutura 

do Estado a participação social, impondo-a de forma periódica e planejada, sua concretude 

depende, até para que haja uma real institucionalização, da devida roupagem dentro do 

arcabouço jurídico-institucional do Estado, até porque a Administração só é dada a fazer aquilo 

que a “lei” assim dispõe.  

  Como observa Lourival Vilanova (2005, p. 4), “altera-se o mundo físico mediante 

o trabalho e a tecnologia, que o potencia em resultados. E altera-se o mundo social mediante a 

linguagem das normas, uma classe da qual é a linguagem das normas do Direito”.  

   Sendo, assim, o Direito um instrumento de proposições intersubjetivas cujo foco é 

a alteração da realidade social, impõe-se analisar qual foi, ou qual é, a proposição passada pelo 

legislador ordinário, e se esta conduz ao mote constitucional quanto à atuação dos conselhos 

defendidos pela doutrina. 

 

2.4.2 A possível insuficiência legislativa como causa para déficit da efetividade  

   

   À luz do comando constitucional, pugna a doutrina, como já exposto, que os 

conselhos de seguridade social têm por escopo fixar diretrizes, regras de gestão e políticas 

públicas, bem como se apresentam como lugar de resolução dos conflitos entre os diversos 

atores sociais. 

  Uma análise da eficácia jurídica desses conselhos implica aferir se a norma 

infraconstitucional dotou-os de prerrogativas para tanto, pois sua implementação concreta exige 

necessariamente a disposição dos meios de implementação e realização.  

  A definição da efetividade jurídica assim exige o estudo de como a legislação 

ordinária definiu esse direito, e também como esse direito pode ser exigido e reivindicado, haja 

vista que não há como se falar que é eficaz algo que não pode ser exigido. Assim, só será 

possível falar em efetividade jurídica dos conselhos se realmente constarem normas conferindo 

aos conselhos “direitos políticos de decisão”. 

  O estudo quanto à sua eficácia jurídica deverá partir necessariamente da seguinte 

indagação: a estruturação legal dos conselhos é apta para conferir poder de controle e decisão 

na gestão e definição de políticas públicas de seguridade social? 
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  Se norma jurídica nada mais é do que “um modelo de uma classe de ações exigida, 

permitida ou proibida pela sociedade, em virtude da opção feita por dada forma de 

comportamento” (Reale, 1978, p. 600), torna-se imprescindível a verificação da validade 

material entre o direito posto pelo legislador ordinário e aquele definido pela matriz 

constitucional, ou seja, analisar se o legislador ordinário, ao criar os conselhos, dotou-se de 

elementos que garantam eficácia jurídica nas suas atuações. 

  No que diz respeito à saúde, a Lei 8.142/90 ao fixar o “conselho de saúde” como 

“instância colegiada” de “caráter permanente e deliberativo”, dispôs sua atribuição de atuação 

na execução e controle de políticas públicas da seguinte forma: 

 

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 

Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
I - a Conferência de Saúde; e 
II - o Conselho de Saúde. 
§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para 

a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 
§ 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 (destaque nosso). 
 

  Nos termos do que estabelece o parágrafo acima mencionado, os conselhos de saúde 

têm poder deliberativo para definição das políticas públicas de saúde, inclusive de natureza 

financeira, decisões estas que não poderão ser revistas pelo Executivo, visto que o chefe deste 

Poder só estará incumbido de poder homologatório. 

  Apesar de fixar tamanha atribuição, a Lei 8.142/91 não estabeleceu qualquer 

procedimento ou definiu forma de como os conselhos efetivariam suas atribuições de “controle 

de execução da política de saúde”, estabelecendo apenas que “as Conferências de Saúde e os 

Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento 

próprio, aprovadas pelo respectivo conselho” (§5º, art. 1º). 

  O Regimento Interno do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 407/2008), 

mesmo reiterando as atribuições já delineadas pelo legislador ordinário78, tem em seu artigo 10 

regras vagas que, apesar de indicarem tarefas, não fixam, em concreto, determinações 

                                                 
78  Resolução 407/2008, art. 2°. O CNS tem por finalidade atuar na formulação e no controle da execução da 

Política Nacional de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do 

processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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específicas (procedimentos e atos de deliberação casuísticos) que efetivamente garantam poder 

de controlar, impugnar e definir políticas de saúde. Veja: 

 

Art. 10 Compete ao Conselho Nacional de Saúde:  
I - atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política 

Nacional de Saúde, na esfera do Governo Federal, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros;  
II - estabelecer diretrizes a ser observadas na elaboração dos planos de saúde, 

em razão das características epidemiológicas e da organização dos serviços;  
III - elaborar cronograma de transferência de recursos financeiros aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, consignados ao SUS;  
IV - aprovar os critérios e os valores para remuneração de serviços e os 

parâmetros de cobertura de assistência;  
V - propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais;  
VI - acompanhar e controlar a atuação do setor privado da área da saúde, 

credenciado mediante contrato ou convênio;  
 VII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e 

tecnológica na área de saúde, visando à observação de padrões éticos 

compatíveis com o desenvolvimento sócio-cultural do País;  
VIII - articular-se com o Ministério da Educação quanto à criação de novos 

cursos de ensino superior na área da saúde, no que concerne à caracterização 

das necessidades sociais; e  
IX - fortalecer a participação e o controle social no SUS.  

 

   Especificamente quanto à ingerência em políticas públicas, destaca-se o inciso I, 

que dispõe sobre “controle da execução da Política Nacional de Saúde”. 

   Não há qualquer previsão ou disposição dentro do regimento da forma como será 

feito esse controle, nem tampouco de como poderá ou deverá o conselho deliberar quando 

constatar qualquer impropriedade. Menos ainda são apontados os efeitos de uma decisão que 

declara a incompatibilidade de uma política pública com as deliberações adotadas pelo 

conselho.  

  Políticas públicas se definem por meios de programas, cuja complexidade exige 

planejamento (fixação das medidas articuladas), projeto e cronograma de execução (regras de 

procedimento) para que se possa chegar ao objetivo determinado que se almejou. 

   Ao definir política pública, Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 38) destaca o 

aspecto procedimental que compõe sua própria definição, pois “a política pública só pode ser 

compreendida como arranjo complexo, conjunto ordenado de atos [...]”. 

  Ora, se política pública se estrutura dentro de um conjunto de processos, qualquer 

postura de ingerência e controle exige necessariamente regras e prerrogativas que acompanhem 

todo esse procedimento, algo que padece de disposição no regramento. 
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  Não menos, como observa Hely Lopes Meirelles (1999), o conceito de controle 

implica a faculdade de vigilância, orientação e correção. E isso só é possível se o órgão 

incumbido de exercer esse controle estiver dotado de poderes para acompanhar a execução das 

atividades, verificar os atos e resultados, adotar ou propuser medidas para a efetividade do 

objetivo definido, etc. 

  Não precisa de muito esforço para constatar que as prerrogativas conferidas ao 

conselho, transcritas acima, estão bem longe de garantir isso.  

   A precariedade da norma em dotar o conselho de poder de decisão resta ainda mais 

clara pela ausência de qualquer regra que vincule deliberação com despesas, como exige o 

Texto Constitucional. Explica-se: não há qualquer deliberação referente à disposição 

econômica e financeira do sistema. Ora, se há princípio constitucional impondo que “nenhum 

benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total” (art. 195, §5), como se pode falar em prerrogativa para 

fixar diretrizes e regras de gestão políticas sem que haja deliberação e disposição quanto aos 

custos? Como será possível fixar caminhos a serem seguidos sem que se delibere o lastro 

financeiro para tanto? 

  Dessa forma, dissociar aporte financeiro com poder deliberativo nessa seara é o 

mesmo que nada, pois se produz uma situação em que se debate e delibera, sem possibilidade 

posterior de implementação (já que sem prévia previsão de custeio, nada pode ser concretizado 

como preceitua a própria Constituição). 

  O mesmo descompasso ocorre com o Conselho Nacional de Previdência Social. A 

Lei nº 8.213/91, que o institui, também padece das mesmas disposições gerais e abstratas. Nesse 

sentido, dispõe seu artigo 4º: 

 

Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS: 
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à 

Previdência Social; 
II - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária; 
III - apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social; 
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes 

de sua consolidação na proposta orçamentária da seguridade social; 
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, 

a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência 

Social; 
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social; 
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas 

da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa; 
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida 

a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para 
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formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no 

art. 132; 
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno. 

  

  No mesmo caminho segue seu Regimento Interno (Resolução MPS/CNPS nº 

1.212/2002): 

 

Art. 2º  O Conselho Nacional de Previdência Social tem as seguintes 

competências:  

I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à 

Previdência Social; 

 II - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão 

previdenciária; 

III - apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social; 

IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes 

de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social; 

V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, 

a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência 

Social; 

VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social; 

VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas 

da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa; 

VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida 

a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para 

formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no 

art. 132 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

IX - elaborar e aprovar o seu regimento interno; e 

X - cumprir outras atribuições definidas na Lei. 

 

  Especificamente quanto ao CNPS, o regramento discrimina maior número de 

atribuições, como, por exemplo, a atribuição de “estabelecer diretrizes gerais e apreciar as 

decisões de políticas”, “participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão 

previdenciária” ou, ainda, “acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele 

definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social”. 

   No entanto, não há qualquer previsão real e concreta definindo formas e meios de 

efetivação dessas ações, menos ainda da força executiva das decisões adotas pelos conselhos e 

dos efeitos de qualquer deliberação contrária pelo CNPS às diretrizes previamente fixadas pelo 

Governo. 

  Por outro lado, verifica-se que no CNPS há previsão expressa de acompanhamento 

financeiro: em seus incisos IV, V e VI, atribui-se a ele a prerrogativa de “acompanhar e 

aprovar”. No entanto, inexiste também qualquer disposição de como esse controle é feito e dos 

efeitos de qualquer deliberação impugnativa. 
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  O Conselho de Assistência Social, por seu turno, é o que tem ganhado nos últimos 

anos o maior número de atribuições. Veja o artigo 18, da Lei nº 8.742/93: 

 

Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 
I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 
II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública 

e privada no campo da assistência social; 
III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e 

organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome;   
IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações 

de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para 

conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e 

do Distrito Federal; 
V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de 

assistência social; 
VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social 

em 1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional 

de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência 

social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;  
VII - (Vetado.) 
VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser 

encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social; 
IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios 

e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua 

regionalização mais eqüitativa, tais como: população, renda per capita, 

mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os 

procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de 

assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; 
X - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais 

e o desempenho dos programas e projetos aprovados; 
XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e 

plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); 
XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social; 
XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno; 
XIV - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como 

as contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os respectivos 

pareceres emitidos. 
 

  Seu Regimento Interno também dispõe (Resolução nº 6/2011): 

 

Art. 2º O CNAS, entre outras atribuições, tem competência para: 
I - aprovar a Política Nacional da Assistência Social; 
II - exercer o controle social da Política Nacional da Assistência Social; 
III - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública 

e privada no campo da assistência social; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8742-1993.pdf
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IV - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e 

organizações da assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome; 
V - apreciar relatório anual encaminhado pela Secretaria Nacional de 

Assistência Social do MDS, que conterá a relação de entidades e organizações 

da assistência social certificadas como beneficentes, e encaminhá-lo para 

conhecimento dos Conselhos da Assistência Social dos Estados, Municípios e 

do Distrito Federal; 
VI - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da 

assistência social; 
VII - convocar ordinariamente ou extraordinariamente, a cada 2 (dois) anos, a 

Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a 

situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do 

sistema; 
VIII - aprovar as normas de funcionamento da Conferência Nacional de 

Assistência Social; 
IX - encaminhar as deliberações das Conferências Nacionais de Assistência 

Social aos órgãos competentes e monitorar seus desdobramentos; 
X - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser 

encaminhada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
XI - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios 

e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua 

regionalização mais equitativa, tais como: população, renda per capita, 

mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os 

procedimentos de repasse de recursos às entidades e organizações da 

assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; 
XII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais 

e o desempenho dos programas e projetos aprovados; 
XIII - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e 

plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; 
XIV - apreciar e aprovar os relatórios trimestrais de execução orçamentária do 

Fundo Nacional de Assistência Social, apresentados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
  

   Mesmo sendo o Conselho que mais teve alteração legislativa para inserção e 

ampliação de suas atribuições nos últimos anos, o CNAS ainda padece das mesmas regras gerais 

e abstratas definidas como todos os demais. O que se observa, também, é que muitas das 

inserções são feitas para ratificar atribuições “homologatórias” do conselho (exemplo: veja 

inciso IX, X, XI e XII), sem poder efetivo de deliberação.  

  A problemática envolvendo a baixa efetividade diante da generalidade da 

disposição legal fica aparente especialmente quando se compara particularmente algumas 

regras de atribuições do CNAS, pode ser destacada, por exemplo, a redação anterior do inciso 

IV (antes da alteração promovida pela Lei 12.101/09). O mencionado inciso estabelecia 

atribuição casuística (específica) ao CNAS, de concessão da certificação das entidades e 

organizações como beneficentes. Justamente em razão de regra específica, nunca se levantou 
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ou se questionou a efetividade social da medida, diversamente do que ocorre quando se discute 

a ingerência do CNAS na definição e intervenção da política de assistência social. 

  Dessa forma, o regramento jurídico tem estabelecido regras de pouca densidade 

material, sem fixação de medidas específicas de controle (com prerrogativa para acompanhar a 

execução das atividades, verificação dos atos e resultados), meios de apuração técnica e força 

executória de suas decisões. 

   Pela sistematização apresentada, constata-se que o regramento jurídico tem 

definido os conselhos muito mais como instrumentos de encaminhamento de reivindicações 

sociais do que propriamente como centro de debate e deliberação de políticas públicas.  

  Assim, fica clara a precariedade do sistema jurídico em fixar os conselhos de 

seguridade como efetivos instrumentos de deliberação política, seja no que diz respeito 

específico à gestão, seja no que diz respeito à intervenção em políticas públicas. 

 

2.4.3 A discussão envolvendo a aferição da miserabilidade – um exemplo da baixa 

interferência dos conselhos na definição de políticas públicas 

  

  Para demonstrar o déficit dos conselhos como instrumentos definidores de poder 

decisório em políticas públicas, cita-se, como exemplo, a discussão envolvendo a definição de 

miserabilidade para obtenção do benefício assistencial de prestação continuada. 

   Como foi dito no tópico anterior, o Conselho Nacional de Assistência Social tem 

ganhado destaque pelo quantitativo de disposições e especificações normativas de atribuições, 

comparado-se com os demais. Quando se fala em efetividade, ele tem sido apontado com o 

maior destaque, dada sua forte postura ativa nos últimos anos. 

  Justamente por ser colocado como “exemplo” de maior efetividade (se comparando 

aos demais), é oportuno analisar se ele realmente pode ser considerado apto como instrumento 

de efetivo controle social e formatação de políticas públicas. 

  Para isso, será tomada a discussão envolvendo a aferição de miserabilidade para 

fins de obtenção do benefício assistencial de prestação continuada, tema que nasceu 

controvertido desde a estruturação do sistema de assistência social trazido pela Constituição de 

1988. 

  Como é cediço, a Constituição Federal previu casuisticamente o benefício 

assistencial de um salário mínimo devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso.  

  A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei 8.742/93) incumbiu-se de 

regulamentá-lo. Segundo ela, para fazer jus à proteção, deve-se cumprir dois requisitos 
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essenciais: 1. ser o beneficiário portador de deficiência ou idoso e 2. não possuir meios de 

prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua própria família. 

   Para fins de subsunção ao segundo requisito, nos termos do que preceitua o § 3º, 

artigo 20, da Lei 8.742/93, “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora 

de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário mínimo”. 

   Como se vê, o legislador pátrio preferiu definir miserabilidade para fins de 

concessão do benefício assistencial sob uma conceituação absoluta, ou seja, miserável é aquele 

que apresenta renda inferior a ¼ do salário mínimo. 

  Esse critério, no entanto, foi impugnado socialmente em todas as esferas de Poder. 

  Perante o Poder Judiciário, a impugnação envolvendo o critério iniciou-se em 1996, 

quando o benefício começou a ser deferido administrativamente, ganhando assento a discussão 

no STF, inicialmente, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.232/DF. 

  Nessa ação, proposta pelo Procurador Geral da República, argumentava-se que a 

disposição da norma legal limitava e restringia indevidamente o direito constitucional ao 

benefício assistencial.  

  O STF, ao analisar a questão em 1998, concluiu, na ocasião, que o legislador 

ordinário não deixou dúvidas ao estabelecer que o único e exclusivo critério para aferição da 

miserabilidade para fins do benefício assistencial era aquele traçado pelo artigo 20, § 3º, da Lei 

8.742/93, que atendia aos ditames do Texto Constitucional. 

   Mesmo com esta decisão, o debate continuou constante e reiterado perante o Poder 

Judiciário. Sempre se argumentou que tal critério, fixado pelo legislador e chancelado de 

higidez pela Corte Suprema, deveria ser afastado ou flexibilizado, na medida em que prestigia 

o aspecto econômico em detrimento da efetiva realização das necessidades sociais, 

resguardadas constitucionalmente. 

  Justamente por isso, o Superior Tribunal de Justiça e os demais Tribunais firmaram 

entendimento de que o critério de miserabilidade definido pela legislação deveria ser mitigado, 

ou seja, não era absoluto, podendo a aferição se dar de outros modos, a critério do Juiz, diante 

do caso concreto. Nesse sentido, vide o julgado: 

 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO 

BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER 

CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO 

MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
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1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo 

de benefício mensal, independente de contribuição à seguridade social, à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 

9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às 

pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria 

manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) 

do salário mínimo.  
3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, já declarou, por maioria de votos, a 

constitucionalidade dessa limitação legal relativa ao requisito econômico, no 

julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o acórdão Min. NELSON JOBIM, DJU 

1.6.2001).  
4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa 

humana, especialmente no que se refere à garantia das condições básicas de 

subsistência física, esse dispositivo deve ser interpretado de modo a amparar 

irrestritamente a o cidadão social e economicamente vulnerável. 
5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única 

forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo 

para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade 

quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 
6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado 

do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo 

qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como 

único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se 

pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob 

pena de cercear o seu direito de julgar. 
7. Recurso Especial provido. 
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.557 – MG – Relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho – DJe 20.11.2009) 
 

   A mesma discordância foi levantada perante o Poder Legislativo. Somente na 

Câmara dos Deputados, há mais de 26 projetos de lei buscando alterar o critério legal: PLs 

463/1999, 738/1995;  883/1995; 1063/1995; 1123/1995; 1143/1995; 1451/1996; 1477/1996; 

1527/1996; 1743/1996; 1828/1996; 2057/1996; 2058/1996; 2151/1996; 2706/1997; 2712/1997; 

3108/1997; 940/1995; 788/1999; 1463/1999; 2064/1999; 2674/2000; 3197/1997; 3459/1997; 

2424/2000; 3030/2000. 

  Se a discordância sempre esteve presente nos Poderes Legislativo e Judiciário, não 

poderia ser diferente que o mesmo dissenso chegasse ao Poder Executivo, em especial, ao 

Conselho Nacional de Assistência Social. 

  O questionamento da sociedade, quanto ao critério, chegou rápido ao CNAS. Mais 

do que isso, em todas as nove Conferências Nacionais de Assistência Social foram fixadas 

deliberações expressas pugnando pela alteração do critério legal de miserabilidade ou alteração 

para aumento de sua extensão econômica. Veja79: 

                                                 
79   Quanto às deliberações, torna-se oportuno destacar que, apesar do CNAS (fundamentado nas deliberações da 

Conferência Nacional de Assistência Social) ter sugerido reiteradamente a majoração do valor do critério de 

miserabilidade definido pela lei (em alguns casos, inclusive, triplicando a quantia), nenhuma discussão ou 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15485
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15485
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15802
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15983
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16208
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16283
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16312
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16746
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16785
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16856
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17157
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17275
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17570
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17572
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17709
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18515
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18524
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19116
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16055
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15868
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16763
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17580
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18473
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19260
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19694
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18107
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18996
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1ª CONFERÊNCIA (1995): 
Deliberação nº 111. Ampliar o alcance do benefício de prestação continuada 

aos idosos e pessoas portadoras de deficiências, pela alteração do limite da 

renda mensal familiar per capita, que deve ser limitada a 01 (um) salário 

mínimo e não a ¼ (um quarto) do salário mínimo. 

 
2ª CONFERÊNCIA (1997): 
Deliberação nº 3. “Alterar a renda per capita de ¼ para ½ salário mínimo como 

critério para acesso ao BPC”. 69. Conclusão nº 69. Os participantes da II 

Conferência Nacional de Assistência Social repudiam os critérios de seleção 

para o acesso do BPC no que se refere: renda per capita; ao conceito de pessoa 

portadora de deficiência; a idade do idoso; a incorporação do BPC a renda 

familiar para cálculo da concessão de um segundo benefício. Quanto ao  

critério de renda per capita, repudiamos o não cumprimento da deliberação da 

I Conferência Nacional de Assistência Social e de Resolução do CNAS que 

propuseram o aumento da renda per capita para meio salário mínimo. 
 
3ª CONFERÊNCIA (2001): 
Deliberação nº45: Elevação da renda familiar per capita para 1 Salário mínimo 

conforme projeto de lei que tramita na comissão de Constituição e Justiça da 

Câmara Federal (PL 3055/99) 
 
4ª CONFERÊNCIA (2003): 
Deliberação nº 3: Alterar os critérios para concessão e revisão do Benefício 

de Prestação Continuada- BPC nos seguintes aspectos: a) estabelecimento de 

renda per capita de ½ salário mínimo para o acesso; [...] 

 
5ª CONFERÊNCIA (2005): 
Meta 18:  Alteração do critério de renda per capita familiar de ¼ para ½ salário 

mínimo a curto prazo e de 1 salário mínimo a longo prazo, e ainda garantir 

acesso ao BPC para cônjuge, companheiro ou companheira idosa que receba 

benefício da seguridade social (aposentadoria por contribuição) de até 2 

salários mínimos e que se constitui na única renda familiar; 
 
6ª CONFERÊNCIA (2007): 

                                                 
estudo foi levantado ou ressalvado na deliberação quanto à prévia fonte de custeio para a majoração pretendida, 

como exige o artigo 195, §5º, da CF. 

Nem tampouco constou nas conclusões qualquer reflexão à possível quebra de harmonia entre o sistema 

previdenciário e o assistencial, uma vez que este é subsidiário daquele e, com um aumento substancial do 

critério de miserabilidade, o sistema assistencial se tornaria mais “atrativo”. Veja que esse ponto é tão sensível 

e primordial para a perfeita manutenção do sistema de seguridade que o próprio Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento da questão, asseverou ao comentar sobre a ampliação da definição de miserabilidade 

que tem levado à falta de consistência e coerência do sistema: Em consequência, o sistema acaba por 

desestimular a contribuição à previdência social, gerando ainda mais informalidade, o que atesta a sua 

incongruência.  Pessoas com idade superior a 50 anos, com baixa qualificação e reduzidas chances no 

mercado de trabalho são candidatos a receber benefícios assistenciais. Portanto, parece ser bastante racional 

não contribuir para a previdência, nessas condições, até porque o custo das contribuições para o trabalhador 

é elevado (trecho extraído do voto do Ministro Gilmar Mendes). 

 Diante disso, conclui-se que as conclusões apresentadas pelo CNAS, ainda que tenham externado a vontade 

real da sociedade, foram definidas sem qualquer tecnicidade, uma vez que não observaram duas regras 

fundamentais constitucionais (prévia fonte de custeio e subsidiariedade) que alicerçam todo o sistema de 

seguridade social definido pela Constituição. 



106 

 

Equiparar as regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para as 

pessoas com deficiência com aquelas aplicadas ao idoso, não computando o 

valor do benefício já concedido ao idoso ou à pessoa com deficiência, no 

cálculo da renda per capita familiar para fins de acesso de outro membro da 

família. 
 
7ª CONFERÊNCIA (2009): 
Deliberação nº 9: Ampliar o critério de concessão do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC quanto à exigência de renda per capita de 1/4 para 1/2 

salário mínimo, assegurando que a renda de um beneficiário do BPC não seja 

considerada para efeito de cálculo da renda per capita de outro requerente. 
 
8ª CONFERÊNCIA (2011) 
Deliberação nº 8: Propor a alteração do artigo nº 20 da Lei nº 8.742/93 

(LOAS), quanto aos critérios para acesso ao Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) passando a idade da pessoa idosa de 65 para 60 anos, 

conforme o Estatuto do Idoso, estabelecendo valor mínimo da renda per capta 

para o acesso em meio salário mínimo, assegurando que o valor do BPC não 

seja utilizado para efeito de cálculo do per capita de outro requerente na 

mesma família (independentemente do número de beneficiários da mesma 

família) e a inclusão de pessoas com transtorno mental, com doenças crônicas, 

raras, coronárias, morbidade com impossibilidade de inserção no mercado de 

trabalho, ampliando-se os recursos financeiros para essas novas coberturas.  
 
9ª CONFERÊNCIA (2013) 
Deliberação nº 3: Garantir aos beneficiários do BPC pessoa com deficiência, 

que comprovem a necessidade de acompanhante, um acréscimo de 25% ao 

benefício recebido. 
 

  Como definem a Lei Orgânica da Assistência Social e o Regimento Interno do 

CNAS, incumbe ao mencionado conselho a coordenação da política nacional de assistência 

social:  

 

Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da 

Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política 

Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente 

da República, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução 

por igual período (destaque nosso). 
  

  Para a definição e coordenação da política assistencial, estabeleceu-se ao CNS, 

entre outras coisas, convocar, a cada quatro anos, a Conferência Nacional de Assistência Social 

com o fim de estabelecer as diretrizes do sistema. Veja: 

 

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social 

em 1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional 

de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência 

social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; 
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  Observando essa sistemática, o CNAS convocou e realizou Conferências Nacionais 

de Assistência Social. Por outro lado, em quase todas elas sempre se impugnou o critério de 

miserabilidade fixado pela Lei para obtenção do benefício assistencial. 

  Mesmo tendo o questionamento sido reiteradamente levado ao CNAS e, sendo ele 

o “competente” pela “coordenação da política nacional de assistência social”, em momento 

algum o Conselho analisou a questão. E nem poderia, pois, como determina seu Regimento 

Interno, ao CNAS compete apenas e tão somente a “prerrogativa” de “encaminhar” aos órgãos 

competentes as deliberações. Nesse sentido, é clara a redação do artigo 2º, do Regimento 

Interno:  

 

Art. 2º. O CNAS, entre outras atribuições, tem competência para: 
IX - encaminhar as deliberações das Conferências Nacionais de Assistência 

Social aos órgãos (destaque nosso); 
 

  Diante da clareza da redação, conclui-se que o CNAS não tem ingerência sobre 

política pública envolvendo assistência social, ainda que haja comando normativo expresso 

fixando seu poder de “normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública 

e privada no campo da assistência social” (art. 18, II, da Lei 8.742/93). Se já não bastasse a 

ausência de regras claras e específicas fixadas pelo legislador ordinário em apontar e destacar 

as atribuições dos conselhos e, assim, concretizar o poder deliberativo de tais órgãos, a própria 

“regulamentação” infralegal desses conselhos demonstra que a eles não foi dado poder 

decisório. 

  Pois bem. Ao fixar o princípio constitucional da gestão participativa como 

fundamento do sistema de seguridade, o constituinte de 1988 criou espaço autônomo de 

participação e deliberação política, além de controle e fiscalização.  

  Ao instrumentalizar o princípio, o legislador ordinário optou pelos conselhos como 

instrumentos de efetivação da participação social, estruturando-os dentro de cada uma das áreas 

da seguridade social.  

  Seguindo na mesma toada que levou o constituinte a criar a participação social na 

seguridade, a doutrina pátria tem apontando os conselhos como verdadeiros canais de acesso 

da sociedade nas decisões políticas, qualificando-os como mecanismos de formação das 

políticas públicas e tomada de decisão. 
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  Ao longo dos mais de 25 anos de vigência da Constituição Federal, há forte 

consenso em destacar a baixa efetividade dos conselhos como instrumentos de poder decisório 

para definir políticas públicas sociais.  

   Um exemplo típico que demonstra essa “baixa efetividade” é a discussão travada 

há mais de 20 anos dentro do próprio CNAS, envolvendo a definição de miserabilidade para 

fins de obtenção do benefício assistencial de prestação continuada. Nesse exemplo, fica bem 

ilustrada a dificuldade dos conselhos de transporem o papel de meros informadores das 

reivindicações sociais para se tornarem verdadeiramente formatadores de políticas públicas, 

como propõe a doutrina. 

   Ao analisar a legislação, constata-se regras gerais, de baixa densidade material e 

com grande escassez de previsão concreta de atribuição deliberativa, formulação de estratégias, 

acompanhamento e realização de políticas públicas, bem como, também, em atos restritos à 

gestão, o que tem levado à grande parte da doutrina a apontarem as “estruturas jurídicas” como 

responsáveis por esse déficit de efetividade.  

   Diante disso, a conclusão que se impinge é de que a insuficiência legislativa conduz 

ao descompasso com o princípio constitucional, retirando dos conselhos a principal 

característica definidora defendida pela doutrina (poder deliberativo em políticas públicas), ou 

seja, valendo-se das palavras de Gohn (2011, p. 96), “não há estruturas jurídicas que deem 

amparo legal e obriguem o executivo a aceitar as decisões dos conselhos”. 

  Mas realmente a ausência de poder decisório decorre da ausência legislativa? 

  Se realmente o direito é apto para alterar o mundo social, é possível concluir que a 

correção do déficit legislativo é capaz de transformar os conselhos em canais de participação 

na definição de políticas públicas? 

   Se o cerne da problemática envolvendo a efetividade dos conselhos reside 

justamente nessa ausência de aptidão de deliberação política, já que sem poder de deliberação 

o instituto perde a sua própria natureza participativo-democrática, a resposta afirmativa à 

questão apresentada levará muito mais do que a própria reafirmação do conselho como 

mecanismo de participação social, mas também dará à sociedade via apta para atuação na 

(re)estruturação dos direitos sociais envolvendo a seguridade social. 

  É o que será analisado no capítulo seguinte.   
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CAPÍTULO 3 

 

 

A FORMATAÇÃO JURÍDICA DOS CONSELHOS 

 

 

  Conforme pôde ser observado nos capítulos anteriores, o sistema protetivo da 

seguridade social, desde sua origem até os dias atuais, sempre exigiu a participação dos 

envolvidos na sua constituição e gerenciamento. A ideia do “autogoverno”, defendida 

embrionariamente pelas primeiras teias de proteção, manteve-se ao longo do tempo e fases pelas 

quais essa forma de tutela social caminhou, até chegar ao sistema de seguridade social que 

usualmente é acolhido. 

   Agregando-se a noção participativa que se defendeu no desenvolvimento da 

seguridade, o “paradigma constitucional” do estado democrático caminha no mesmo rumo, 

enfatizando a importância da sociedade na definição do que seja interesse público e gestão. 

   Em razão do aspecto histórico e do próprio cunho diretor do paradigma 

constitucional, muitas das Constituições transformaram o comando participativo, que norteava 

os sistemas de seguridade social, em princípio constitucional. 

  No entanto, mesmo ocorrendo a potencialização normativa (constitucionalização) 

da participação na construção e gerenciamento desses sistemas, a efetividade da diretriz 

apresentou-se de forma inversa, colocando-se, muitas vezes, sem nenhuma concretude prática: 

como observado no primeiro capítulo, apesar do comando histórico impingir a atuação dos 

atores sociais nos rumos do sistema, o caminho observado no desenvolvimento da seguridade 

social foi de abandono à noção de “autogoverno”, para concepções mais restritivas de 

coparticipação com o Estado ou mesmo de atuação exclusiva estatal. 

  Na seara nacional, a concepção de gestão participativa como princípio 

constitucional fundamental da seguridade social, configurada pela Constituição de 1988, 

impingiu a atuação social como coautora no processo de gestão da seguridade social. Levou, 

por isso, a doutrina a traçar como compreensão do comando a própria concepção ampliativa na 

qual a definição de gestão e de políticas públicas, envolvendo esse campo, teriam que ser 

fixadas e deliberadas coletivamente pelos órgãos definidos para esses fins. Nesse caminho, 

Eduardo K. Carrion (1997, p. 86) sintetiza quanto à função dos conselhos sociais:  
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[...] trata-se de um efetivo direito de participação de certas entidades na 

definição de políticas públicas. Direito este que radica nas idéias de 

democratização do Estado e de aprofundamento da democracia participativa. 

Através desse direito de participação, ele mesmo direito fundamental, 

asseguram-se melhor os direitos fundamentais constitucionalmente prescritos. 
 

  Contudo, essa mesma doutrina que define esses conselhos como instrumentos de 

definição de políticas públicas, reconhece que, na realidade, a atuação deles é quase tipicamente 

consultiva e opinativa, e não propriamente deliberativa - eles caracterizam-se como meros 

canais de comunicação entre sociedade e Estado. 

  Uma das principais justificativas, ou a principal, apresentada para a falta de aptidão 

dos conselhos como instrumentos de deliberação e definição de políticas públicas é justamente 

a incompletude ou a deficiência do sistema jurídico, que não traz comandos normativos que 

garantam a esses órgãos competência definidora de políticas públicas. 

  Analisando as normas que definem esses órgãos, constata-se que essas se 

caracterizam, de fato, pelo alto grau de generalidade e pela ausência de assertivas deliberativas 

capazes de os transformarem em órgãos deliberativos dessas políticas: é fácil notar a falta de 

regras que permitam definir, impugnar, acompanhar e controlar políticas públicas. A 

efetividade das deliberações dos conselhos, quando analisado especificamente o poder de 

decisão sobre a estruturação, definição e rumos do sistema, quase não existe, e, quando 

existente, restringe-se em conferir aos órgãos (conselhos) a prerrogativa apenas de declarar o 

fato constatado, mas sem qualquer poder deliberativo sobre ele. 

  É diante desse contexto que se defende a ausência legislativa para dar higidez ao 

comando constitucional, dotando esses órgãos (conselhos) de mecanismos eficazes de definição 

de políticas públicas e gestão na seguridade social. 

  Mas será que realmente há déficit legislativo? É possível concluir que as normas 

que criam os conselhos gestores da seguridade social precisam ser alteradas para inserção de 

disposições claras definindo o poder de fixar políticas públicas e gerir o sistema? 

  Como a área de concentração da presente pesquisa é jurídica, e tendo em vista que 

o possível “déficit legislativo” é apontado como o principal (ou um dos) motivo da inefetividade 

dos conselhos, compreendidos como instrumentos deliberativos no sistema de seguridade, 

torna-se imprescindível analisar se realmente essa argumentação procede. 

  Para responder essas questões, impõe-se, antes de qualquer coisa, investigar como 

a Constituição Federal estruturou e fixou a competência entre os Poderes para definir políticas 

públicas e a gestão da seguridade social. O estudo da estruturação constitucional das 
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competências político-administrativas dos Poderes se impõe, já que é a partir justamente dessas 

regras que será possível extrair os limites em que o “poder participativo” se revela.  

  Até porque, se democracia, como observou Bobbio (2009), é justamente o conjunto 

de regras que definem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais 

procedimentos, é pela análise da estruturação dos Poderes que estabelecem o sistema de 

seguridade social que será possível extrair qual é o conteúdo material que pode ser dado ao 

princípio da gestão democrática a balizar o legislador. 

  Já foi possível, ante ao que foi exposto no capítulo primeiro, reconhecer que o 

constituinte autorizou os órgãos traçados pelo “princípio da gestão participativa” tomar 

decisões coletivas de natureza política. Resta agora definir quais são os limites desse Poder. E 

isso é revelado justamente pela análise de como esses órgãos devem ser institucionalizados 

perante os poderes do Estado. 

  Para tanto, o presente estudo se dividirá em duas partes: a primeira terá como foco 

contextualizar os órgãos participativos (conselhos) dentro da estrutura do Poder, pois com isso 

serão reveladas as restrições desses, ante as regras de autolimitação dos poderes trazidas pelo 

Texto Constitucional. A partir da contextualização orgânica dos conselhos (ou qualquer órgão 

participativo), passa-se para a segunda fase, que buscará identificar como a Constituição 

procedimentalizou a legitimação participativa na seguridade social. 

  Com isso, busca-se traçar uma diretriz mais precisa para se definir o princípio da 

gestão participativa na seguridade social e, em especial, demonstrar os limites pelos quais passa 

qualquer legislação ordinária que queira potencializar tais órgãos nos termos pugnados pela 

doutrina. 

       

3.1 ÓRGÃOS PARTICIPATIVOS E A ESTRUTURAÇÃO DOS PODERES 

 

   Toda Constituição, por ser o ordenamento supremo do Estado, traça em seu bojo a 

estruturação fundamental deste, organizando seu regime político e sua estrutura de governo. 

Justamente por estabelecer poderes de natureza política, fixa competências e limites para os 

seus exercícios. Nesse sentido, observa Bonavides (2007, p. 461): 

 

[...] a norma constitucional é de natureza política, porquanto rege a estrutura 

fundamental do Estado, atribui competência aos poderes, dispõe sobre os 

direitos humanos básicos, fixa o comportamento dos órgãos estatais e serve, 

enfim, de pauta à ação dos governos, visto que no exercício de suas atribuições 

não podem eles evidentemente ignorá-las.  
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   Na medida em que cria Poderes autônomos e independentes (art. 2º, da CF), a 

Constituição traz regras que estabelecem limites a cada um deles, já que um começa quando 

termina o outro. Ao afastar a concentração de poderes, necessariamente se impõe a norma 

política à tarefa de fixar barreiras entre eles, dando solução política para a disputa entre os 

interesses e os poderes. Como observa Luís Gustavo Mello Grohmann (2001, p. 77), decorre 

da própria divisão do poder a necessidade de se fixar função governamental específica para 

cada órgão, afastando, por via inversa, outros que nessa função possam interferir:  

 

A teoria da separação de poderes pura introduz pelo menos uma importante 

modificação: a atribuição de funções específicas para cada poder. Além disso, 

como tributária das teorias anteriores, pugna que cada poder não pode 

imiscuir-se nas atividades relacionadas à função do outro poder, proibindo-se 

que os ocupantes dos cargos em um e outro poder sejam os mesmos 

simultaneamente. 
 

  Como já foi abordado anteriormente no presente trabalho, o princípio da gestão 

participativa na seguridade, traçado no artigo 194, inciso VII, da CF, apresenta-se como 

princípio constitucional organizatório, ora podendo ser apontado como norma constitucional de 

competência, uma vez que vincula as decisões políticas envolvendo o sistema de seguridade a 

uma base consensual ampla, constituída a partir da participação dos diversos setores da 

sociedade (democracia participativa-deliberativa), ora podendo ser apontada como norma 

constitucional orgânica, visto que leva a necessidade da instituição de órgãos para que as 

decisões participativas ocorram. 

  Em observância à separação de poderes, verifica-se que, se a Constituição conferiu 

ao órgão participativo feixe de poder político (norma constitucional de competência), 

necessariamente também fixou limites a ele, uma vez que, como já observado acima, só é 

possível haver harmonia e independência entre os Poderes se houver necessariamente regras de 

competência delimitando-os. 

  A Constituição, ao tratar da organização participativa na gestão do sistema de 

seguridade, restringe-se a apontar a diretriz fixada no inciso VII, do artigo 194. Nada fala sobre 

estruturação, competência e limites, o que gera certa indefinição. Tanto que o cerne da presente 

investigação reside justamente em descobrir os limites dessa competência. 

  Se o constituinte não traçou expressamente os limites do poder político para esse 

órgão, sua identificação deve ser feita de forma residual, ou seja, extraída das regras de 

competência fixadas para cada um dos Poderes constituídos. Ora, se os Poderes constituídos 

apresentam independência e harmonia (art. 2º, da CF), necessariamente as regras de 
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competência e interação entre os Poderes típicos estão traçadas. A contextualização do órgão 

participativo perante os Poderes revelará, ainda que por exclusão, limites ao seu poder de 

atuação, já que o que é permitido para um Poder necessariamente é excluído do outro. 

 

3.1.1 A natureza orgânica da gestão participativa como limitação material dos órgãos 

participativos  

 

  Como foi observado anteriormente, ante a inexistência da concentração de poder, o 

exercício do poder é dividido, o que exige a fixação de regras estruturando e definindo o âmbito 

de atuação de cada um deles. É justamente a Constituição Federal quem define especificamente 

a repartição de competências legislativa e administrativa entre os Poderes. Posteriormente, e a 

partir daí, a legislação complementar e ordinária define a estruturação administrativa desses 

respectivos entes estatais. Nesse sentido, explica Meirelles (1999, p. 56): 

 

A organização do Estado é matéria constitucional no que concerne à divisão 

política do território nacional, à estruturação dos Poderes, à forma de Governo, 

ao modo de investidura dos governos, aos direitos e garantias dos governados. 

Após as disposições constitucionais que moldam a organização política do 

Estado soberano, surge, através da legislação complementar e ordinária, a 

organização administrativa das entidades estatais, de suas autarquias e 

empresas estatais instituídas para a execução desconcentrada e 

descentralizada de serviços públicos e outras atividades de interesse coletivo, 

objeto do Direito Administrativo e das modernas técnicas de administração. 
 

   A cada ente político foi garantida a autonomia político-administrativa, permitindo 

sua auto-organização, que se dá pela criação de órgãos e entidades que desempenharão as 

respectivas funções. Como regra geral, a estruturação é fixada inicialmente pela própria 

Constituição, com a criação dos órgãos independentes, ou seja, aqueles originários da 

Constituição que representam os Poderes do Estado – Legislativo, Executivo e Judiciário. A 

partir daí, a estruturação entre órgãos e entidades é geralmente definida “por lei”, como 

expressamente dispõe o artigo 88, da CF: 

 

Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da 

administração pública. 
 

   Como o Estado não possui vontade real e própria, suas manifestações de vontade 

se darão por seus órgãos. Como define Meirelles (1999, p. 65), “órgão é todo centro de 
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competência, para desempenho de funções, através de um ou vários agentes, cuja atuação é 

sempre imputada à pessoa jurídica a que pertence”.  

   Dentro dessa estruturação orgânica, essas unidades (órgãos) costumam ser 

classificadas, segundo o mencionado autor, em independentes (originárias da Constituição e 

que representam os Poderes do Estado), autônomas (que se caracterizam como órgão 

deliberativo, já que gozam de autonomia administrativa financeira, administrativa e técnica), 

superiores (que possuem competência de direção sempre condicionada ao controle hierárquico 

superior) e subalternas (caracterizadas por atividade de execução, quase sem poder decisório). 

  Meirelles (1999, p. 65-66) traz os seguintes elementos para caracterizar e 

diferenciar “órgãos independentes” de “órgãos autônomos”: 

 

Órgãos independentes são originários da Constituição e representativos dos 

Poderes do Estado – Legislativo, Executivo e Judiciário -, colocados no ápice 

da pirâmide governamental, sem qualquer subordinação hierárquica ou 

funcional, e só sujeitos aos controles constitucionais de um Poder pelo outro. 

Por isso, são também chamados órgão primários do Estado. Esses órgãos 

detêm e exercem precipuamente as funções políticas, judiciais e quase-

judiciais outorgadas diretamente pela Constituição, para serem 

desempenhadas pessoalmente por seus membros (agente políticos, distintos 

de seus servidores, que são agentes administrativos), segundo normas 

especiais e regimentais. 
[...] 
Órgãos autônomos são os localizados na cúpula da Administração, 

imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados 

a seus chefes. Têm ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, 

caracterizando-se como órgãos diretivos, com funções precípuas de 

planejamento, supervisão, coordenação e controle de atividades que 

constituem sua área de competência. Participam das decisões governamentais 

e executam com autonomia as suas funções específicas, mas segundo 

diretrizes dos órgãos independentes, que expressam as opções políticas do 

Governo. 

 

   Apesar de estar previsto originariamente na Constituição com viés de atribuição 

política, um órgão participativo da seguridade social não pode ser apontado como verdadeiro 

órgão independente, como ocorre com os típicos poderes do Estado (legislativo, judiciário e 

administrativo), seja pela ausência de estruturação e definição expressa de sua competência 

autônoma pela Constituição, seja pela própria disposição constitucional, que o aponta como 

órgão “descentralizado da administração” (art. 194, inciso VII), ou seja, ligado à própria 

administração. 

  Por isso, ao conferir poder político para que órgãos participativos integrem a 

“administração”, o constituinte trouxe regra expressa de divisão de função e não propriamente 
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divisão de poder. Como observa José Afonso da Silva (2000, p. 112) é necessário distinguir 

“divisão de função” de “divisão de poderes”. Nesse sentido, observa: 

 

A distinção de funções constitui especialização de tarefas governamentais à 

vista de sua natureza, sem considerar os órgãos que as exercem; quer dizer 

que existe sempre distinção de funções, quer haja órgãos especializados para 

cumprir cada uma delas, quer estejam concentradas num órgão apenas. A 

divisão de poderes consiste em confiar cada uma das funções governamentais 

(legislativa, executiva e judicial) a órgãos diferentes, que tomam os nomes das 

respectivas funções, menos o Judiciários (órgão ou Poder Legislativo, órgão 

ou Poder Executivo e órgão ou Poder Judiciário).  
 

  Diante do exposto, conclui-se que esses órgãos estão atrelados, em princípio, 

necessariamente ao Poder Executivo. Ainda que se possa apontar a amplitude na definição de 

“administração” e “gestão”, o que poderia levar, em determinadas situações, extrapolar a 

competência do próprio Poder Executivo, como regra geral, indiscutivelmente, os conselhos 

estão vinculados a este Poder.  

  Justamente porque integram o Poder Executivo resta definir qual é sua relação com 

este próprio Poder.  

   A Constituição estabeleceu expressamente que os órgãos participativos exercem 

parte do Poder Executivo, uma vez que dispõe expressamente que a manifestação de poder se 

dará “mediante gestão quadripartite”.  

   Pergunta-se: essa disposição permite extrair a conclusão de que a atuação de um 

órgão participativo deve ser compreendida como verdadeiro órgão independente de poder, sem 

qualquer subordinação ou hierarquização funcional com o próprio Poder Executivo? Ou seja, 

seria possível afirmar que as deliberações dos conselhos não autorizam qualquer juízo ou 

ponderação por parte do próprio Poder Executivo? 

   No que diz respeito à estruturação, a Constituição Federal não conferiu aos órgãos 

participativos as mesmas atribuições que são dadas ao Poder Executivo: por exemplo, em 

nenhum momento, o constituinte conferiu aos órgãos participativos o direito à iniciativa de lei. 

Nem tampouco fixou em favor desses órgãos a prerrogativa de, por iniciativa própria, 

estabelecerem sua organização, suas atribuições e seu próprio estatuto. 

  Nesse particular, cumpre lembrar que a Constituição, quando buscou dar autonomia 

e independência a determinados órgãos, ainda que vinculados ou não a um determinado Poder, 

o fez conferindo expressamente prerrogativa legislativa para que o próprio órgão delimitasse 

sua atuação e autonomia orgânica, destacando expressamente também sua autonomia funcional 
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em relação aos Poderes. Nesse sentido, por exemplo, foi o que dispôs ao garantir autonomia 

administrativa e funcional ao Ministério Público. Cita-se: 

 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
[...] 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, 

podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a 

criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 

concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e 

os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. 
Art. 128. [...] 
5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada 

aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as 

atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente 

a seus membros: 
 

  O mesmo se observa com a Defensoria Pública: 

 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 

na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 
[...] 
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional 

e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no 

art. 99, § 2º. 
 

   Se realmente desejasse fixar os conselhos participativos como órgãos sem qualquer 

subordinação hierárquica ou funcional com o Poder Executivo, teria empregado a mesma 

sistemática que fez com os órgãos acima citados, destacando sua independência funcional e, 

principalmente, suas competências típicas. Só que não o fez. 

   Disso, extrai-se a ausência de autonomia do órgão participativo em relação ao Poder 

Executivo. Pela formatação constitucional, goza o Poder Executivo, justamente em razão de 

sua independência, de poderes para estruturar os órgãos participativos, definir seu campo de 

atuação e, inclusive, fixar regras para dirimir conflitos existentes quanto às diretrizes políticas 

a serem adotadas. 
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  Por isso, não há como imputar ao “órgão participativo” a formatação de órgão 

independente. Por outro lado, ao ter natureza jurídica de “órgão autônomo”, a ele se impõe à 

observância e as opções políticas do Poder Executivo ao qual está vinculado.  

  Consequentemente, estando jungindo ao Poder Executivo, e sendo este o legitimado 

para fixar as diretrizes políticas, grande parte da conceituação ampliativa dos conselhos (como 

órgãos definidores de políticas públicas), defendida pela doutrina, desde já, resta fragilizada: o 

desenho orgânico dado ao órgão pela Constituição, formatando-o como órgão autônomo e não 

independente, reitera a titularidade do Poder Executivo na definição e construção das políticas 

públicas. O conteúdo político ligado às linhas diretrizes da política pública de seguridade social, 

das quais o próprio Poder Executivo tenha titularidade, assim, não são compartilhadas entre o 

Poder e os conselhos, já que com o órgão autônomo não se divide o poder de definir as opções 

políticas do Governo. 

  A diretriz constitucional do princípio da gestão democrática, pela formatação 

constitucional dada aos órgãos participativos, exige e condiciona, assim, uma interpretação 

restritiva do comando, forçando reconhecer necessariamente que a “gestão” do sistema seja 

democrática e participativa, como expressamente apontou o constituinte. É justamente nesse 

ponto que a “função” do Poder Executivo é “especificada” para os órgãos participativos, 

garantida a autonomia deliberativa.  

   Essa liberdade de gerir, no entanto, não é absoluta, nem tampouco pode abarcar 

atribuições políticas autônomas, já que esses órgãos deverão seguir os caminhos políticos 

fixadas pelo Executivo (órgão independente). Isso porque, como destaca Meirelles (1999), 

acima transcrito, a autonomia se dará “[...] segundo diretrizes dos órgãos independentes, que 

expressam as opções políticas do Governo”. 

  Dessa forma, e observando as diretrizes orgânicas de estruturação do poder, pode-

se afirmar que a Constituição Federal, ao fixar o princípio da gestão participativa na seguridade 

social, impinge a atuação compartilhada, não excluindo, porém, do Executivo, como órgão 

independente, sua independência funcional. Assim, toda vez que questão de gestão atinja 

diretriz política do Governo, poderá este deliberar livremente, inclusive, contra aquilo que 

restou definido pelo órgão participativo. 

  Ressalta-se, no entanto, que a possibilidade de interferência do Executivo nas 

deliberações do órgão participativo também não é absoluta. A interferência só poderá existir 

quando as deliberações dos conselhos, envolvendo gestão, atingirem necessariamente as 

diretrizes políticas fixadas pelo Governo. Raciocínio em sentido inverso atingiria a própria ideia 

de descentralização fixada constitucionalmente. 
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   Tratando-se de questão envolvendo gestão, que nada repercute nas opções políticas 

do Executivo, deverá obrigatoriamente ser observado aquilo que foi definido pelo órgão 

participativo, sob pena de ofensa à regra de especialização de função que se extrai do próprio 

princípio constitucional da gestão participativa. 

   Veja que nessas situações, no entanto, a impossibilidade de interferência do Poder 

Executivo não deve ser apontada como limite ao Poder Executivo, mas sim como respeito ao 

princípio constitucional da gestão participativa, que define regra de especialização de função. 

  Justamente por ser princípio constitucional, qualquer legislação infraconstitucional 

deverá se guiar, na construção do sistema de seguridade, pela diretriz participativa na gestão, o 

que implica dizer necessariamente que todas as atividades ligadas à gestão só serão válidas se 

construídas dentro desse consenso participativo amplo.  

   O feixe político que deve ser extraído do disposto no artigo 194, inciso VII, da 

CF, pode ser sintetizado da seguinte forma: sendo órgão despido de autonomia 

administrativa e funcional, a diretriz que fixa poder político aos conselhos, ou qualquer 

outra forma participativa, tem natureza, na verdade, não de regra que fixa divisão de 

poderes, mas sim de especialização de função administrativa. Consequentemente, esses 

órgãos não ostentam a característica de órgão independente, submetendo-se aos limites 

estruturais e políticos do Poder ao qual está vinculado80.  

  Assim, o comando constitucional se satisfaz apenas com a observância da 

participação social na gestão do sistema. Havendo participação na gestão, o ordenamento 

constitucional estará respeitado81. 

  Essa afirmação em nada exclui a conceituação apresentada no capítulo primeiro, já 

que, como dito, reconhecido está o poder político do órgão participativo na gestão do sistema. 

                                                 
80   A conotação de “ausência de autonomia administrativa e funcional” apresentada aqui deve ser compreendida 

como a inviabilidade de se classificar um ente participativo como órgão autônomo. A referência, nessa 

perspectiva, para definir a ausência ou não da autonomia está na falta de competência de um ente participativo 

deliberar sobre diretrizes políticas que caracterizam um órgão autônomo (Poder Constituído).  

 
81  Conforme será demonstrado mais adiante, justamente em razão da diretriz traçada pelo Constituinte estar 

pautada na “gestão”, a densidade do princípio se apresentará de forma muito mais potencializada nas esferas 

locais/regionais. E isso se dá justamente porque é na seara local que se verifica, com maior densidade as 

atividades típicas de gestão. São nessas unidades que realmente as opções políticas (definidas em âmbitos 

nacionais) são executadas (geridas). 

Além disso, a atuação participativa em nível local/regional ganha impulso pelas próprias regras de organização 

da Administração fixada pela Constituição (diretriz do princípio da descentralização e do próprio pacto 

federativo). Nesse sentido, basta lembrar que o disposto nos artigos art. 29, XII (cooperação das associações 

representativas no planejamento municipal) – e 31, §3º (as contas dos Municípios ficarão, durante sessenta 

dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-

lhes a legitimidade, nos termos da lei).  
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   O que se busca destacar aqui, apenas, é que a atuação mais ampliativa dos 

conselhos, atuando na estruturação do sistema, como tem pugnado a doutrina, não encontra 

lastro no princípio da gestão democrática. 

  Raciocínio nesse sentido reforça a classificação apresentada por Alonso e Robles 

(2001, p. 1101), apresentada no capítulo anterior. Como observam os autores, a participação 

construída pelo princípio da gestão institucionalizada na seguridade social “se refere ao controle 

da gestão propriamente dita”, devendo estar focada e concretizada nas “instituições criadas pelo 

Governo para levar a cabo a gestão da Seguridade social”.  

   A “participação política”, que adentra nas diretrizes da política pública social, pode 

até ser idealizada e defendida, mas apresentaria fundamento distinto do princípio constitucional 

citado. Assim, uma postura mais ampliativa poderia ser conferida a um órgão participativo, mas 

deve ser extraída, consequentemente, da liberdade organizacional do Poder Executivo que, uma 

vez detendo a legitimidade política fixada pela Constituição para definir certa política pública 

social, resolve compartilhar com o órgão participativo essa atribuição.  

  O fundamento dessa opção dada pelo Poder Executivo decorre de sua autonomia de 

auto-organização, o que implica dizer que uma postura mais intensa ou não dos conselhos para 

além daquilo que o princípio constitucional em estudo fixa (como defende a doutrina) pode ser 

fundamentada a partir dessa atribuição (poder de auto-organização), mas não do princípio 

constitucional da gestão democrática. 

  Nunca é demais lembrar que o viés participativo dentro da própria Administração 

é estimulado em todo o ordenamento. Basta lembrar que nossa Constituição está calcada pelo 

paradigma constitucional do estado democrático. E esse contorno participativo na gestão é 

expressamente apontado pelo constituinte quando fala em planejamento participativo nos 

municípios (art. 29, XII), gestão democrática no ensino (art. 206, VI) e, em especial, que “a lei 

disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta” 

(art. 37, §3º). 

   Assim, poderá o Poder Executivo, ou mesmo qualquer outro poder, conferir ou 

delegar decisões políticas a órgãos participativos. Assim fazendo, na verdade, o Poder estará 

criando regra específica (infraconstitucional) de especialização de função, uma vez que irá 

conferir competência a um órgão para exercer parte de seu poder político. 

   Lembra-se, no entanto, a regra fundamental de que só se pode dispor sobre aquilo 

de que se detém a titularidade. Poderá o Poder Executivo, por exemplo, dispor que determinadas 

deliberações políticas serão tomadas por órgãos participativos integrantes da seguridade social. 
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Só que para isso ser possível, tem que se perquirir se realmente é do Poder Executivo esse poder 

de deliberação que está sendo delegado. 

   É justamente por isso que seria possível pensar em se fixar outras competências aos 

órgãos participativos da seguridade social que não estejam ligadas exclusivamente à gestão. No 

entanto, frisa-se novamente, esse novo feixe de atribuições se extrai do poder de auto-

organização dos poderes, e não do princípio constitucional da gestão democrática da seguridade 

social. 

   Sintetizando o raciocínio exposto, afirma-se que o constituinte garantiu no princípio 

traçado no artigo 194, inciso VII, da CF, apenas a gestão participativa. Trouxe comando que 

fixa especialização de função para os órgãos administrativos que exercem gestão na seguridade 

social. 

  As diretrizes políticas fixadas pelo Poder Executivo vinculam os órgãos 

participativos, uma vez que estes se colocam ligados àquele. 

   Todo o mais que não esteja ligado diretamente a isso fica restrito ao juízo de 

conveniência e liberalidade do próprio Poder Executivo (ou qualquer outro Poder), já que essa 

ampliação de prerrogativas se extrai não do princípio constitucional de gestão democrática do 

sistema, mas sim da própria autonomia organizacional fixada constitucionalmente a este Poder, 

como será mais adiante analisada. 

  No que diz respeito à relação entre os órgãos participativos e os demais Poderes, 

tendo em vista que os Conselhos são órgãos integrantes do próprio Poder Executivo, a ele se 

impõe o sistema de freios e contrapesos que a Constituição fixa para o Poder Executivo e os 

demais.  

   Ainda que o constituinte tenha prestigiado e ampliado a participação social como 

parte do poder, essa expressão é restrita e não interfere nas deliberações do órgão legislativo, 

que é independente. Até porque, como qualquer órgão independente, ao Poder Legislativo só 

seria possível pensar em qualquer restrição em sua autonomia dentro das regras de freios e 

contrapesos existentes entre os Poderes, e que estão expressos no próprio Texto Constitucional. 

   Visto inexistir comando restritivo nesse sentido, conclui-se que qualquer 

deliberação de um conselho, ainda que fixada por lei, não vincula, nem tampouco interfere na 

autonomia deliberativa do Legislativo. 

   O mesmo pode ser dito em relação ao Poder Judiciário. Como o próprio constituinte 

reconheceu, o conselho, como órgão democrático “da administração”, acabou por estabelecer 

que suas atribuições serão tipicamente administrativas e, justamente por isso, se colocam dentro 

do controle judicial que sofre a Administração. Assim, os atos e deliberações praticados pelos 
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conselhos podem ser impugnados e discutidos judicialmente nos mesmos termos e observando 

os mesmos limites fixados no controle dos atos administrativos.  

  Diante do enquadramento orgânico dado pela Constituição aos órgãos 

participativos, extrai da regra constitucional a limitação formal de que os conselhos, por 

integrarem o Poder Executivo, obedecem às regras de organização desse, como também 

se colocam diante dos limites e controles fixados ao Executivo e as suas próprias diretrizes 

políticas. 

 

3.1.2 A autonomia organizativa do Poder Executivo como instrumento de ampliação 

material dos órgãos participativos  

  

  Como observado no início do presente capítulo, é comum o argumento da ausência 

ou insuficiência legislativa para conferir aos conselhos a competência deliberativa que os 

definam corretamente, ou seja, insuficiência em dotá-los como instrumentos hábeis para fixação 

de diretrizes e regras de políticas públicas e gestão. 

  Viu-se, com o estudo da natureza jurídica do órgão (“órgão autônomo do Poder 

Executivo”), que a ele se impõem restrições funcionais ante a própria separação dos poderes. 

Como consequência, o princípio da gestão democrática revela especialização de função a estes 

órgãos apenas e tão somente para “gerir”. A “competência orgânica” traçada pela Constituição, 

que se extrai, é apenas e tão somente ato de gestão, vedando-se uma interpretação ampliativa.  

  No entanto, observou-se que ao Poder Executivo (ou qualquer outro Poder) poderia 

ampliar essas atribuições dentro de sua autonomia organizacional. Até porque, como observa 

Cláudia Gurgel (2015, p. 07), a Constituição não só garante como potencializa as vias 

participativas: 

 

Por essa ótica, a nova Carta contextualizou relevantes mecanismos favoráveis 

à participação dos cidadãos nos processos de tomada das decisões políticas, 

essenciais ao bem-estar social. Cabe ressaltar que não fechou em números as 

hipóteses dos mecanismos para esse fim, ao contrário, possibilitou ao 

legislador, com sua máxima legitimidade representativa, a tarefa de fortalecer 

e criar outros mecanismos de participação ativa. 
 

   Segundo pugna a doutrina, os órgãos participativos devem ter atribuições de 

estruturação do sistema que vão muito além de meras deliberações de gestão. Como se propõe, 

os órgãos participativos devem ter competência para “definição das diretrizes das políticas 

públicas” (Gohn), “formulação, gestão, controle e avaliação das políticas públicas (Arzabe 
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2001) ou “incidir sobre as políticas públicas em áreas específicas, produzindo decisões (que 

algumas vezes podem assumir a forma de norma estatal)” – Tatagiba e Teixeira (2002). 

   Se a estruturação orgânica dos entes participativos, que se extrai do princípio da 

gestão democrática, limita-se à gestão, sua atribuição para deliberar sobre questões estruturais 

não pode ser construída com base na autonomia organizativa do Poder Executivo e no viés 

participativo impingido constitucionalmente à Administração? 

   Uma resposta afirmativa permitiria concluir que, apesar de não ser possível apontar 

a existência de déficit legislativo na concretização do princípio da gestão democrática da 

seguridade social (já que isso é impedido pela própria estruturação formal dada ao órgão pelo 

constituinte), poderia ser extraído do princípio geral da gestão participativa na Administração. 

Assim, caberia ao Poder Executivo, dentro de sua autonomia de organização, potencializar a 

atuação dos conselhos ou qualquer outra espécie de órgão participativo.  

   Veja que raciocínio, nesse sentido, se apresentaria em total consonância com o que 

busca a doutrina, qual seja, conferir aos órgãos participativos competência para “incidir sobre 

as políticas públicas em áreas específicas, produzindo decisões (que algumas vezes podem 

assumir a forma de norma estatal)” – Tatagiba e Teixeira (2002). 

   Dentro desse contexto, a análise a partir da proposição acima mostra também 

imprescindível para o presente estudo, uma vez que seria possível pensar e concretizar regras 

específicas para dotar os conselhos, ou qualquer espécie de órgão participativo, como propõe a 

doutrina, potencializando-os. Ainda que o fundamento não seja o princípio da gestão 

democrática, o objeto delineado pela doutrina aos conselhos seria alcançado. O que mudaria, 

apenas, seria o fundamento constitucional (princípio da participação na administração e não 

princípio da gestão democrática na seguridade social). 

  Para que essa investigação seja feita, deve-se, antes de tudo, fixar a seguinte 

premissa: tendo em vista que o foco do presente trabalho é justamente a efetivação e 

potencialização dos órgãos participativos extraídos do princípio constitucional da gestão 

democrática (art. 194, inciso VII), a análise da autonomia de organização, apesar de existir nos 

três Poderes que compõem o Estado, deve ser restrita tão somente ao Poder Executivo. Isso 

porque a redação do artigo 194, inciso VII, da CF, fala expressamente do caráter democrático 

“da administração”. Além disso, a doutrina tem pugnado pela ampliação dos conselhos gestores 

que necessariamente integram a Administração. 
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  Assim, qualquer ponderação que se pudesse argumentar quanto à maior 

participação no Poder Legislativo ou no Judiciário82, ainda que pertinentes, não será objeto de 

análise aqui, já que a presente pesquisa está focada nos órgãos ligados à gestão da seguridade 

social, vinculados necessariamente ao Poder Executivo, como observado anteriormente. 

  Por isso, a investigação da autonomia de organização aqui estará restrita ao Poder 

Executivo.  

   Para melhor investigar a premissa apresentada (ampliação dos poderes dos 

conselhos com fundamento no poder de auto-organização do executivo), tomar-se-á, como 

exemplo, dois assuntos recorrentes nos Conselhos da Assistência Social e Saúde, 

respectivamente, e que apresentam especial importância nas áreas em razão da matéria tratada.  

    Retoma-se, para o primeiro exemplo, a discussão quanto à política de definição da 

miserabilidade para fins de obtenção do benefício assistencial de prestação continuada. Tema, 

como dito anteriormente, de extrema importância para o sistema de assistência social e que se 

tornou assunto rotineiro dentro do CNAS. 

                                                 
82  Pensar em uma maior participação popular dos Poderes Legislativo e Judiciário é diretriz que se extrai do 

próprio paradigma constitucional atual (mas nunca do princípio da gestão democrática ou dos órgãos por ele 

criado). Vias participativas nesses Poderes já são realidade. Cita-se, por exemplo, no Poder Judiciário, as 

audiências públicas realizadas para debater temas de interesse nacional ou social. No legislativo, cita-se, por 

seu turno, o orçamento participativo. 

O que precisa ser ponderado, no entanto, é que, como no Executivo, no Legislativo e no Judiciário a 

competência para o exercício de atividades típicas do Poder já está traçada pela própria Constituição, ou seja, 

qualquer diretriz normativa que busque fomentar a participação social deverá se ater aos limites do que está 

fixado pela Constituição para o exercício desse Poder.  

Assim, por exemplo, a composição e o sujeito investidos para o exercício do poder jurisdicional estão traçados 

na Constituição Federal. Uma legislação, ainda que de iniciativa do próprio Poder Judiciário, não pode fixar 

regra substituindo a titularidade do exercício da atividade jurisdicional de um juiz para um órgão jurisdicional 

formado por juízes e membros da sociedade. 

Outro exemplo típico que já se observa na prática quanto aos limites da atuação popular é o orçamento 

participativo. Nos termos do que estabelece a Lei n° 10.257/01 (Estatuto da Cidade), a participação social é 

elemento obrigatório e permanente dentro do processo orçamentário municipal.  

Apesar de obrigatória a participação, não há qualquer vinculação, ou mero condicionamento, no âmbito de 

liberdade da autoridade legislativa responsável pela elaboração da norma. E nem poderia, uma vez que, ao 

órgão independente (no caso o legislativo), qualquer restrição à sua autonomia funcional deve vir excepcionada 

ou, ao menos, explicitada dentro da Constituição, já que é o Texto quem definiu a competência e os limites do 

Poder Legislativo. 

Se o Constituinte não trouxe qualquer ressalva a essa competência, nem tampouco impingiu a participação 

social dentro desse processo “deliberativo” de legislar, torna-se impossível pensar em qualquer limitação pelo 

legislador ordinário em impor a participação, sob pena de ofensa a um dos princípios nucleares do sistema 

constitucional, que é a separação dos poderes. 

Agora, quanto ao Poder Executivo, a possibilidade de participação popular decorre da maior liberdade que tem 

este Poder para estruturar seus órgãos, aliado à própria imposição constitucional de que “A lei disciplinará as 

formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, [...] – §3º, art. 37, CF. Contudo, 

este também possui limites. Um exemplo disso, é o que dispõe o artigo 84, inciso VI, alínea “a” – apesar do 

Presidente da República possuir liberdade para organizar o funcionamento da administração federal, esta 

liberdade fica limitada à reserva legal quando “implicar aumento de despesa” ou “criação ou extinção de órgãos 

públicos”.  
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  Como já destacado, a Conselho Nacional de Assistência Social reiteradamente 

analisou o critério de miserabilidade fixado para fins de obtenção do benefício assistencial de 

prestação continuada. Com fundamento nas conclusões extraídas nas Conferências Nacionais 

de Assistência Social, o CNAS expediu resoluções pugnando pela alteração do critério. 

  Se considerada for a concepção de instrumento de definição de políticas públicas 

apontadas aos conselhos pela doutrina, a diretriz constitucional que fixa a democratização da 

gestão da seguridade e a “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), 

aliada à própria previsão legal de que compete a ele aprovar (art. 18, I), coordenar a política 

nacional de assistência social (art. 17) e “normatizar as ações e regular as prestações de serviços 

de natureza pública e privada no campo da assistência social” (art. 18, II, todos da Lei 8.742/93), 

não resta dúvida de que o CNAS tem atribuição e deve analisar a questão levantada. 

  No entanto, pergunta-se: é possível dar efeito deliberativo a essa conclusão? Mais 

especificamente, poderia existir regra legal dotando a deliberação do CNAS de poder decisório 

para estabelecer a definição da miserabilidade e, por consequência, o próprio alicerce da política 

pública assistencial? 

  A definição de miserabilidade é elemento primordial para a compreensão de toda e 

qualquer política pública do sistema de assistência público social. Daí ser inquestionável a 

importância de sua deliberação e definição por todos os coatores responsáveis por essa 

definição. Consequentemente, se a Constituição impinge também à sociedade a definição desse 

sistema, é possível afirmar que o órgão que represente a sociedade participe necessariamente 

desse processo. 

  Ocorre, no entanto, que essa definição foi delegada à Lei (art. 203, inciso V, da CF). 

   Consequentemente, qualquer disposição normativa que garantisse a competência 

do CNAS para decidir sobre a questão teria que conferir às deliberações do Conselho não só 

poder normativo (já que estaria deliberando sobre questão definida em lei), mas também status 

equiparado à lei, visto que a deliberação deve ter o condão de revogar a lei que definiu o 

conceito impugnado. 

  Outro exemplo que pode ser apontado, tendo em vista também sua importância e 

recorrência para o sistema de saúde, é o longo e extenso debate instalado no Conselho Nacional 

de Saúde quanto à análise da qualidade dos cursos de graduação da área.  

  Sobre o tema, foi expedida a Resolução nº 450. Quando ponderado pelo CNS, várias 

conclusões foram extraídas, gerando várias recomendações. 
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  Várias vezes, o CNS, observando a Resolução, já se manifestou contrário à abertura 

de cursos, que, posteriormente foram abertos, seja por parecer favorável do Ministério da 

Educação, seja por determinação de outros órgãos. 

  Pergunta-se: seria possível a criação de norma transformando a resolução do CNS 

em deliberação impositiva? Seria possível o ordenamento jurídico impingir aos CNS poder para 

deliberar e efetivar a abertura ou não de cursos na área da saúde?  

   A dificuldade em se conferir eficácia às deliberações, nesse exemplo, não decorre 

necessariamente da existência de lei anterior, mas da própria competência concorrente fixada a 

diversos órgãos para deliberar sobre o tema.  

   Essa problemática, de certa forma, já foi destacada pela própria Presidente do CNS, 

quando falou sobre o tema: 

 

Outro problema sobre demandas do período é a abertura de cursos na área de 

saúde. O conselho sofre uma pressão bastante grande sobre os seus pareceres 

relativos à abertura de cursos na área. Existem diversos projetos, mas há um, 

do Deputado Rafael Guerra, que determina ao Conselho Nacional de Saúde o 

caráter terminativo na emissão desses pareceres da abertura de cursos. No 

entanto, ainda que o caráter fosse para ser terminativo, isso tem sido um 

problema bastante grande. Apesar de o Conselho ter indeferido diversos 

cursos na área da saúde, mesmo assim eles têm sido abertos e estão 

funcionando (exposição feita por Eliane Aparecida Cruz, então Presidente do 

CNS, durante a Reunião do Conselho Nacional de Previdência Social 

realizado em 24.06.2003 – Diálogo Social e Gestão Participativa, Debates, 

Ministério da Previdência, Volume 20, 2003, p. 83). 
  

   Conforme se extrai dos exemplos apresentados, os pontos levantados pelos 

conselhos tratavam expressamente de políticas públicas ou deliberações ligadas às políticas 

públicas das respectivas áreas da seguridade social. No entanto, todos os questionamentos 

envolviam necessariamente assuntos ou que estão delimitados por lei, ou (e) que abordavam 

questões afetas a mais de um ente político ou órgão público. 

   Dessa forma, a problematização acima traz à tona a informação de que, ainda que 

possa existir ou argumentar quanto à falta ou insuficiência de disposição legal para dotar os 

conselhos de poder deliberativo para definição de políticas públicas, qualquer raciocínio nesse 

sentido exige, mais uma vez, previamente o estudo das regras de competência político-

administrativas fixadas na Constituição, já que essas limitam a própria autonomia organizativa 

dos Poderes, em especial, do Poder Executivo. 
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   Nunca é demais lembrar que regras envolvendo a forma de estruturação do sistema 

(reserva legal) e a própria competência político-administrativa também estão definidas, em 

grande parte, pela própria Constituição. 

   Consequentemente, qualquer conclusão quanto à possibilidade de ampliação das 

atribuições dos conselhos e à ausência de legislação garantindo isso, como propõe a doutrina, 

exigirá necessariamente a definição de como a Constituição definiu a competência para a 

matéria (já que haverá competência comum), qual a via normativa utilizada para a sua 

concretização (há ou não reserva legal) e quem são os legitimados para tanto.  

   Assim, qualquer disposição quanto à extensão de atribuições dos conselhos que 

possa ser dada pela legislação ordinária deverá também observar as regras constitucionais de 

competência política-administrativa, nesse sentido compreendidas sob dois aspectos: 1. A 

legitimidade do Poder Executivo (competência ou conflito de atribuição entre Poderes – 

limitação entre Poderes) e 2. O grau de liberdade da legitimidade (conflito ou atuação 

concomitante entre órgãos - limitação dentro do próprio Poder). 

  

3.1.2.1 A legitimidade do Poder Executivo (limitação entre Poderes) 

 

  Retomando o primeiro exemplo apresentado, resta claro que a definição da 

miserabilidade foi fixada por regra legal (artigo 20, §4º, da Lei 8.742/93).  

  Se há disposição legal, é necessário reconhecer que há competência do Poder 

Legislativo concomitantemente ou exclusiva sobre o tema. Ainda que se possa extrair também 

competência concorrente do Poder Executivo, a atuação do Poder Legislativo aqui é 

incontestável. 

  Consequentemente, permitir que o Conselho Nacional de Assistência Social possa 

interferir na estruturação política do sistema de seguridade social exigiria reconhecer o poder 

normativo das disposições dos conselhos. Mais do que isso, exigiria fixar poder normativo aos 

conselhos em paridade com aquela espécie normativa (no caso, a lei), já que a deliberação iria 

substituir esta. 

  Nunca é demais lembrar que as regras quanto à competência legislativa, processo 

legislativo e as espécies normativas não podem ser definidas legalmente, já que estão dispostas 

na Constituição. 

  Daí porque a análise quanto à existência ou não de déficit legislativo exige, como 

pressuposto, uma análise prévia das regras constitucionais quanto ao próprio processo 

legislativo, mais especificamente, para precisar se ao conselho é possível conferir atividade 
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normativa que se iguala àquelas fixadas pelo constituinte como criadoras do ordenamento 

jurídico infraconstitucional.  

  O constituinte, pela estruturação do sistema, não os dotou de competência 

legislativa. Veja que as resoluções dos conselhos não estão dentre as espécies normativas 

apontadas no artigo 59 da Constituição Federal. Nem tampouco é possível enquadrar qualquer 

ato deliberativo dos conselhos em nenhuma das espécies legislativas indicadas no dispositivo. 

   Nem mesmo iniciativa de lei a eles o constituinte previu. É isso o que 

expressamente se extrai do artigo 61 da Constituição Federal, que dispõe: 

 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 

Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
 

  Conclusão: a deliberação de um conselho não tem status de espécie normativa a 

criar regra dentro do ordenamento jurídico, muito menos ainda pode ser empregada como 

instrumento para afastar a eficácia legal existente, sob pena de total ofensa à hierarquia das 

normas. 

  Como consequência dessa “inaptidão hierárquica” obtida do próprio Texto 

Constitucional, impõe-se extrair uma conclusão básica quanto ao poder deliberativo dos 

conselhos e, por consequência, da própria extensão de competência que pode ser dada aos 

conselhos como definidores de políticas públicas: se a Constituição não os dotou de Poder 

Legislativo, nem tampouco arrolou suas deliberações com espécie normativa, esse órgão 

não pode deliberar sobre temas reservados à lei, como também sobre temas que, ainda 

que não estejam reservados à disposição legal, tenham sido tratados especificamente por 

lei, já que nessas situações suas deliberações não poderão alterá-las83. Mais do que isso, os 

                                                 
83  O fato de os conselhos ou qualquer órgão participativo não ter poder legislativo, no entanto, não exclui a 

possibilidade de que seja reconhecido que suas deliberações possam criar regras gerais e abstratas dentro do 

ordenamento jurídico. 

Como nunca é demais observar, o poder normativo é gênero, do qual o poder legislativo e o poder regulamentar 

são espécies.  

Assim, ainda que não tenham poder legislativo, os órgãos participativos podem deliberar fixando regras gerais. 

E isso decorre do próprio poder regulamentar que lhe foi conferido. Nesse caso, pela própria Constituição, que 

impõe a coparticipação social nas deliberações envolvendo gestão do sistema. 

O poder normativo dado pela Constituição aos órgãos participativos, seja pela natureza regulamentar, seja pelo 

próprio viés de gestão que é fixado constitucionalmente, acaba por se assemelhar em muito com o desenho das 

agências reguladoras: colocam-se como instrumentos de regulação da gestão do sistema de seguridade.  

Como ocorre com as agências, no caso dos conselhos da seguridade, eles atuariam seguindo os parâmetros e 

princípios indicados pela legislação que estrutura o sistema. 
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órgãos participativos não podem inovar o ordenamento jurídico, devendo suas atribuições 

estar restritas à regulamentação do que lhe foi conferido por lei. 

   Aponta-se, aqui, a limitação legal, na verdade, para chamar atenção para o viés de 

hierarquização das normas e da própria titularidade concorrente que pode existir entre os 

diversos Poderes em determinadas matérias. 

   Disso, extrai-se não apenas a própria limitação entre os poderes, mas também a 

limitação material dos órgãos participativos de se colocarem como instrumentos de inovação 

do ordenamento jurídico. Esses órgãos revelam-se apenas pela natureza complementar (poder 

regulamentar) da estruturação previamente definida pelo sistema: como a ele não foi dada a 

prerrogativa de inovar o ordenamento jurídico, sua atuação, ainda que defina comportamentos 

gerais, se colocará como solução para satisfação do que já está pré-moldurado legalmente84.  

   

3.1.2.2 O grau de liberdade da legitimidade dentro do Poder (limitação entre órgãos) 

 

                                                 
Parafraseando Souto (2005, p. 26), quando fala do poder normativo das agências reguladoras, pode-se dizer 

que, na seguridade social, as deliberações dos conselhos seriam normas reguladoras que traçam a gestão do 

sistema, despida de valoração política, que deve ser o resultado de uma ponderação de interesses e benefícios 

envolvidos, sempre buscando o melhor para a satisfação do pretendido. 

O poder de “normatizar” (regulamentar) de alguns conselhos da seguridade é realidade no sistema jurídico 

pátrio. Nesse sentido, por exemplo, cita-se a atribuição do CNPS em definir “a sistemática de cálculo e a forma 

de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP” (art. 202-A, § 10º, do 

Decreto nº 3.048/99), ou ainda, genericamente de .    

 
84  Não se poderia argumentar aqui a viabilidade de se sustentar a prerrogativa do Poder Legislativo alargar a 

competência dos conselhos, delegando-os competência para tomarem decisões em áreas definidas sob o manto 

da legalidade estrita. Um possível processo de “deslegalização”, envolvendo políticas públicas estruturas do 

sistema de seguridade social, mostrar-se-ia totalmente incompatível com o princípio da predominância de 

interesses que calibra as regras constitucionais de competência político-administrativa, além do próprio viés 

democrático que estrutura a Constituição.  

 Como dito, o feixe de atribuições constitucionais entre entidades ou órgãos é estabelecido pela "predominância 

do interesse", que se baliza pela proximidade entre comunidade envolvida e problema apontado. Assuntos 

estruturais extrapolam questões locais e regionais, distanciando-se da esfera de atribuições da sociedade local. 

 Não menos, como o sistema democrático pressupõe necessariamente a representação, e se o objeto de uma 

"deslegalização" seria justamente fomentar a participação popular, uma deliberação de autoria do congresso 

nacional se apresentaria com contornos muito mais legítimos (ante a amplitude da relação 

representante/representados e a própria tutela do todo em contraponto ao interesse setorial) do que qualquer 

atuação "participativa" dos conselhos, cuja extensão da representação social certamente seria menor.  

 Ressalta-se que a inviabilidade do processo da “deslegalização”, afirmada aqui, refere-se à “políticas públicas 

estruturais”. O fenômeno da “deslegalização” envolvendo assuntos de gestão ou questões técnicas é 

perfeitamente possível e já se verifica dentro do próprio sistema, como é o caso da atribuição do CNPS em 

fixara forma de cálculo do FAP, como já foi citado na nota de rodapé anterior. Nessa hipótese, a Lei nº 

10.666/03, definiu expressamente que a alíquota de contribuição para o FAP “(...)poderá ser reduzida, em até 

cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, (...)” – art. 10, 

tendo o Decreto nº 3.089/99  
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  A cada ente político foi garantida a autonomia político-administrativa, o que lhe 

permite sua auto-organização, que se dá pela criação de órgãos e entidades que desempenharão 

as respectivas funções. 

   Ao repartir a competência entre os diversos Poderes, muitas vezes a Constituição 

vai além, especificando funções a determinados órgãos. 

   Ainda que ela confira a cada ente político autonomia político-administrativa para 

sua própria estrutura, há situações em que a própria Constituição continua dispondo, definindo, 

inclusive, funções específicas a determinados órgãos integrantes dos entes políticos. 

  Várias são as hipóteses em que a Constituição já apresenta a competência de um 

órgão, mesmo estando ele ligado a um Poder. São exemplos: 

 

Ministério de Estado  
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 

vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. 
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições 

estabelecidas nesta Constituição e na lei: 
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da 

administração federal na área de sua competência e referendar os atos e 

decretos assinados pelo Presidente da República; 
II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; 
III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no 

Ministério; 
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou 

delegadas pelo Presidente da República. 
 
Conselho da República 
Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: 
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio; 
II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. 
 
Conselho Superior de Justiça 
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 

membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: 
 § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira 

do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, 

cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 

Estatuto da Magistratura:   
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto 

da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências;  
 II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 

provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou 

órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo 

para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 

sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;   
III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do 
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poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e 

correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e 

determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou 

proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 

administrativas, assegurada ampla defesa;   
IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração 

pública ou de abuso de autoridade;   
V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 

juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;   
VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças 

prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder 

Judiciário;   
VII elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, 

sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o 

qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a 

ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão 

legislativa.   
 

  Mesmo nas situações em que o constituinte traça apenas as diretrizes que os órgãos 

devem cumprir, como é o caso das normas programáticas, a limitação quanto à competência do 

órgão, de certa forma, já está ali direcionada.  Tanto assim o é que uma das características da 

norma programática é justamente limitar o poder discricionário dos órgãos legislativos. Ao 

observar sobre os efeitos jurídicos produzidos pelas normas programáticas, Paulo Roberto 

Lyrio Pimenta (2012, p. 8) destaca justamente a vinculação do legislativo e dos órgãos públicos 

ao comando Constitucional: 

 

[...] elas produzem efeitos jurídicos, que se espalham por todo o sistema, pelos 

seguintes motivos: i) estabelecem um vínculo obrigatório para os órgãos 

públicos; ii) limitam a discricionariedade dos órgãos legislativos; iii) 

determinam a inconstitucionalidade superveniente das normas infralegais que 

disponham em sentido contrário; iv) proíbem a edição de normas contrárias; 

v) servem como elemento de integração dos demais preceitos constitucionais; 

vi) fixam diretivas para o legislador ordinário; vii) estabelecem diretrizes para 

a interpretação das fontes infraconstitucionais.     
 

  É isso, por exemplo, que se observa com a previsão dos órgãos participativos na 

gestão da seguridade: ao estatuir o princípio, o constituinte estabeleceu regras de organização 

específica de como devem ser os órgãos participativos e qual o seu âmbito (competência) de 

atuação. 

  Na medida em que vinculam diretrizes materiais a determinados órgãos, o 

legislador ordinário fica tolhido de sua liberdade legislativa em dispor em sentido contrário, 

estando vinculado necessariamente aos termos fixados pelo Texto Constitucional. 



131 

 

  Conclui-se, por isso, que qualquer regra infraconstitucional que busque conferir 

poder deliberativo aos órgãos participativos deve respeitar as competências e diretrizes fixadas 

constitucionalmente para os demais órgãos. 

  Assim, por exemplo, no caso trazido envolvendo o Conselho Nacional de Saúde, 

não seria possível que o legislador ordinário fixasse a competência do CNS para deliberar 

conclusivamente quanto aos cursos de graduação na área da saúde. E isso se dá porque a própria 

Constituição Federal aponta diretriz orgânica estranha a da seguridade social para também 

definir sobre questões educacionais. Prevendo, inclusive, participação democrática específica. 

Nesse sentido, é o que dispõe os artigos 206, inciso VI, e 211, §1º, ambos da CF: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 

em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 

de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 

mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios 
  

   Dessa forma, não se poderia pensar em competência exclusiva do CNS, já que há 

comando Constitucional fixando competência, no mínimo concorrente, de outro órgão 

administrativo para deliberar sobre a questão85. 

  Assim, tendo em vista que o sistema jurídico, como todo e qualquer sistema, exige 

unidade e organização, qualquer disposição normativa que confira poder decisório a um 

conselho necessariamente deve observar as regras de distribuição de competência política-

administrativa fixadas pelo Texto Constitucional. Raciocínio em sentido contrário implicará a 

própria invalidade da lei em atribuir determinada competência. 

                                                 
85  Vale lembrar também que, além da necessidade de respeitar a própria Constituição, qualquer disposição legal 

que confira competência a qualquer órgão participativo deverá observar necessariamente os demais 

regramentos infraconstitucionais, aplicando-se, em caso de incompatibilidades às regras gerais de 

aplicabilidade das normas, em especial o princípio da hierarquia das normas e da revogação de lei anterior pela 

mais recente.  

Assim, no caso em testilha, por exemplo, ainda que não houvesse restrição constitucional, cumpre lembrar que 

a Lei de Diretrizes e Base da Educação confere competência a outro conselho – Conselho Nacional de 

Educação – poder normativo e de supervisão – §1º, art. 9°, da Lei 9.394/96, que também se manifesta e interfere 

no processo de análise dos cursos de graduação e, que, como o CNAS, também respeita, na sua constituição, a 

participação social. A Lei n°9.131/94 expressamente dispõe que compete à Câmara de Educação Superior, 

órgão integrante do Conselho Nacional de Educação, “deliberar sobre a autorização, o credenciamento e o 

recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive de universidades, com base em 

relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto” (art. 9°, §2°, “e”). 
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  Cumpre ainda observar que, mesmo nas hipóteses em que inexiste regra 

constitucional fixando competência específica de órgãos, qualquer disposição normativa 

infraconstitucional, para conferir poderes a um órgão participativo, deverá sempre ser colocada 

em harmonia com todo o sistema jurídico.  

   Assim, ainda que uma norma, ao fixar competência decisória de um conselho, não 

atinja qualquer diretriz constitucional, ela deverá também se compatibilizar com todo o sistema 

infraconstitucional. Qualquer contradição caracterizará conflito aparente de normas, devendo 

ser aplicados os critérios fixados pelos princípios gerais de direito para dirimir tais situações, 

que são: 1. Critério hierárquico (norma inferior não atinge a higidez de norma superior); 2. 

Critério cronológico (lei posterior revoga a anterior – art. 2º,§1º, da Lei de Introdução ao Código 

Civil) e 3. Critério da especialidade (norma especial prevalece sobre norma geral). 

   No caso envolvendo a análise dos cursos de graduação na área da saúde, por 

exemplo, ainda que não houvesse restrição constitucional, a Lei nº 9.131/95, que criou o 

Conselho Nacional de Educação, conferiu competência a ele – poder normativo e de supervisão 

– para manifestar e interferir no processo de análise dos cursos de graduação e, que, como o 

CNS, também respeita, na sua constituição, a participação social. Nesse sentido, é a redação: 

 

Art.9º As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, 

os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao 

Conselho Pleno. 
e) deliberar sobre a autorização, o credenciamento e o recredenciamento 

periódico de instituições de educação superior, inclusive de universidades, 

com base em relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da Educação 

e do Desporto;  
 

  Dessa forma, qualquer disposição legal que criasse e definisse a competência 

exclusiva do CNS para deliberar sobre a permanência ou não de cursos de graduação levaria 

à derrogação da Lei nº 9.131/95.   

   Por todo o exposto, faz-se necessário concluir que, mesmo diante do poder de auto-

organização do Poder Executivo, qualquer raciocínio buscando ampliar o âmbito de atuação 

dos órgãos participativos, dotando-os com funções para elaboração e definição de políticas 

públicas e estruturação dos próprios direitos de seguridade, deverá observar, 

necessariamente, duas regras político-administrativas estruturais do sistema Constitucional, 

quais sejam:  
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1. A legitimidade do Poder Executivo: o Poder Executivo só poderá 

dispor se, além possuir legitimidade constitucional para deliberar sobre 

o assunto, essa liberdade não está condicionada ou limitada a outro 

Poder. Assim, por exemplo, ainda que o Poder Executivo tenha 

competência para deliberar sobre políticas públicas de assistência 

social, não será possível que ele transfira a qualquer órgão participativo 

essa prerrogativa quando as matérias transferidas abarcarem temas em 

que há competência concorrente com o Poder Legislativo – já que o 

conselho não pode inovar o ordenamento ou deliberar em sentido 

contrário; 

2. O Grau de liberalidade da legitimidade: as regras infraconstitucionais 

de competência de um órgão participativo deverão necessariamente se 

harmonizar com todo o resto do arcabouço normativo que regula aquele 

Poder, em especial, da divisão de atribuições fixadas aos diversos 

órgãos que o compõe.  

 

  Viu-se, dessa forma, que, ainda que não seja possível extrair que a atuação 

maximizada dos órgãos participativos encontre força impositiva no princípio constitucional da 

gestão democrática da seguridade social, esse viés pode ser extraído do princípio da autonomia 

organizativa do Poder Executivo.  

   Observou-se, também, que, mesmo possuindo autonomia, o Poder Executivo 

também encontra limites em seu campo de atuação, já que a Constituição apresenta restrições 

ao exercício dessa autonomia. Além disso, não se pode dispor sobre aquilo que não se tem. 

  Se há limites constitucionais para a ampliação da participação dos órgãos 

participativos, e se o objeto do presente trabalho se restringe ao sistema de seguridade social, 

impõe-se, agora, analisar quais são os limites traçados especificamente pela Constituição.  

  É justamente a partir dessa análise que será possível delinear como o legislador 

ordinário pode potencializar a atuação dos órgãos participativos para deliberar sobre políticas 

públicas estruturantes, como pugna a doutrina. Mais do que isso, com o estudo específico das 

regras de competência político-administrativas fixadas constitucionalmente, será possível 

atestar se realmente nossa Constituição permite conferir legitimidade aos órgãos participativos 

para construção das políticas públicas estruturais da seguridade. 
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3.2 A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS NA 

SEGURIDADE SOCIAL E SUA ESTRUTURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 Como foi apresentado na parte introdutória, as perguntas centrais que definem a 

presente pesquisa são: o princípio constitucional da gestão participativa na seguridade social 

(artigo 194, § único, inciso VII, da CF) e as Leis 8.212/91, 8.142/91, 8213/91 e 8.742/93 

garantem eficácia jurídica à participação social nos conselhos nacionais de seguridade social 

para definirem políticas públicas e gestão democrática? É possível afirmar que o sistema 

constitucional abriu mão ou compartilhou as prerrogativas de decisão dos Poderes Constituídos 

em favor da instância participativa? Qual é a exata conceituação que deve ser extraída do 

princípio constitucional da gestão participativa? Trata-se de princípio que define apenas 

representação na gestão administrativa, ou também participação política direta na definição do 

sistema de seguridade? 

  Ao analisar a estruturação orgânica dos órgãos participativos, foi possível revelar 

os limites que cercam o princípio da gestão participativa na seguridade social. Na medida em 

que está inserido dentro do Poder Executivo, sem gozar das prerrogativas de autonomia e 

independência funcional, esses órgãos se submetem às regras de limitação de poder traçadas 

pela Constituição, o que conduz à inviabilidade de se pensar em se conferir primazia 

deliberativa aos conselhos, além dos próprios limites ligados ao Poder ao qual está vinculado. 

Disso, extraiu-se à impossibilidade de dar aos conselhos a prerrogativa de deliberar sobre 

questões envolvendo políticas públicas em sentido amplo (questões estruturais), fixando a 

interpretação de que os órgãos participativos devem ficar restritos às atividades de gestão. 

  Assim, estabeleceu-se a conclusão de que o princípio da gestão participativa na 

seguridade social limita-se apenas a definir a representatividade social nos órgãos gestores da 

seguridade social, afastando uma conceituação ampliativa que os transformassem em agentes 

definidores das políticas públicas que estabeleçam os próprios direitos de seguridade social. 

    Por outro lado, no entanto, viu-se que, pelo fundamento da autonomia organizativa 

do Poder Executivo, seria possível pensar e conferir poder deliberativo aos órgãos participativos 

que vão além da simples gestão, agasalhando-os com competência para definir certas questões 

ou matérias envolvendo políticas públicas (conceituação ampliativa defendida pela doutrina). 

Essa afirmação, contudo, como foi apontado no tópico anterior, está condicionada também à 

análise da própria estruturação político-administrativa constitucional do Poder Executivo. Isso 
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porque, para que o Poder Executivo possa conferir poderes aos órgãos participativos, ele 

precisa, além de ter esse poder (legitimidade), ter liberdade para assim dispor.  

 Com isso, para que seja possível admitir que os órgãos participativos possam atuar 

na representação da gestão administrativa e também ter participação política direta na 

definição do sistema de seguridade, é necessário definir, como a Constituição Federal 

estabeleceu a estruturação político-administrativa do sistema de seguridade social. É justamente 

verificando a estruturação da seguridade na Constituição que será possível apontar quem são os 

legitimados a atuarem no sistema e quais são os limites dessa legitimação. 

  A principal regra de divisão de competência constitucional envolvendo a 

Seguridade social está traçada no parágrafo único do artigo 194, da Constituição Federal, que 

assim dispõe quanto à estruturação da seguridade: 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
 

  Pelo artigo disposto, toda a estruturação envolvendo a seguridade social deverá ser 

definida por lei.  

  Esse mesmo viés é apontado pelo constituinte em vários outros dispositivos que 

tratam da seguridade: ao fixar regras envolvendo competência legislativa para definição do 

sistema e organização financeira, a mesma observância à lei é fixada: 

   

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXIII - seguridade social; 
[...] 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos 

a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 

fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
[...] 
195 
§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma 

integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e 

assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei 

de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 
 

   Mais do que isso, preceitua o constituinte, também, que todos os benefícios e 

serviços da seguridade social deverão necessariamente vir acompanhados de previsão 

orçamentária. É o que dispõe o artigo 195, § 5º.: 
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§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 

majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.  
 

   Como se vê, ainda que o móvel do constituinte de 1988 tenha sido a ampliação do 

exercício do poder com a criação de comando de natureza política e dimensão participativa, a 

organização e estruturação do sistema, dada também pelo constituinte, continuou observando 

os tradicionais instrumentos de estruturação (divisão de competências) e manifestação do 

exercício (reserva legal) do Poder.  

  Dentro desse contexto, o constituinte, ainda que tenha inovado ao criar mecanismos 

de participação social, na estruturação do sistema de seguridade social, acabou por deixar as 

regras envolvendo competência e manifestação do exercício ligadas à estruturação do sistema, 

em grande parte, dentro das mesmas perspectivas que caracterizam a divisão típica de poderes, 

gerando, por consequência, a própria formatação dos legitimados desse processo. 

  Ora, se para a estruturação e definição financeira do sistema o constituinte exige 

estruturação legal, definiu como legitimado para essa atribuição o próprio Poder Legislativo, 

ou seja, reiterou a competência política das decisões estruturante do sistema à tradicional 

democracia representativa.  

  Diante disso, não seria possível pensar em “ampliação” das atribuições dos órgãos 

participativos na seguridade social em observância ao princípio da autonomia do Poder 

Executivo, já que não é possível ampliar ou dispor sobre aquilo que não se tem.  

   E não é só. Ao não dotar as deliberações dos órgãos participativos com status de 

lei, ou, ao menos, como espécie normativa, em igualdade de forças com a lei, destacou a 

sobreposição da forma democrática representativa (tradicional) da via participativa: a partir do 

momento em que não dispõe quanto à força normativa das deliberações dos conselhos e, 

concomitantemente, impõe a observância à lei na estruturação de todo o sistema, resta claro que 

o constituinte, conscientemente, retirou grande parte da legitimidade dos órgãos participativos 

na definição de políticas públicas ligadas à estruturação do sistema.  

  Mais do que delimitar a própria competência dos órgãos participativos, o panorama 

constitucional apontado traz à tona, na verdade, a própria teia democrática na qual coabitam as 

vias participativas e representativas dentro do sistema de seguridade. 

   O que fez o constituinte aqui foi justamente revelar quem são, ou, mais 

precisamente, o modo e a ênfase que deve ser dada aos órgãos ou Poderes (representativo ou 

participativo) na tomada de decisões coletivas (políticas) envolvendo a seguridade. 
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  Uma vez que reforça toda estruturação da seguridade social à observância legal, o 

constituinte reitera que o poder do povo, frisa-se, na estruturação da seguridade social, continua 

sendo exercido mediante representação (democracia representativa), ou seja, valendo-se das 

palavras de Bobbio (2009, p. 30), o constituinte aponta “quem está autorizado a tomar as 

decisões coletivas e com quais procedimentos”, quando se pensa na estruturação da seguridade.  

   Ainda que tenha impingido a participação da sociedade, deixa patente, ante a 

exigência legal traçada, que a estruturação do sistema ainda deve seguir a via democrática 

clássica representativa quando se delibera a estruturação do sistema e, consequentemente, nas 

políticas públicas ligadas a ele. 

  Esse raciocínio é reforçado pela própria redação dada ao princípio da gestão 

democrática e pelo parágrafo único do dispositivo: o “caráter democrático e descentralizado da 

administração” se dará “mediante gestão quadripartite”, ao passo que a estruturação se fixará 

“nos termos da lei”, ou seja, estruturação e gestão da seguridade social exigem atores distintos. 

Até porque, se o princípio e a exigência da estruturação legal estão traçados em um mesmo 

dispositivo (artigo 194), necessariamente essa é a única forma de se interpretar 

sistematicamente e dar harmonia ao parágrafo único e ao inciso VII. 

  Ao assim dispor, de certa forma, o constituinte não inibiu a participação social. Ao 

revés, reiterou a lógica que estrutura e estimula a teia democrática participativa, que é 

justamente a relação de proximidade entre cidadão e realidade que exige decisões 

políticas: regras estruturantes justamente por serem gerais e nacionais não estão 

próximas daqueles a quem se dirigem, extrapolando o âmbito de seus próprios interesses.  

Consequentemente, a democracia representativa se apresenta mais apta para retratar e 

tutelar os interesses do coletivo. Daí porque compete ao Poder Público, “nos termos da lei, 

organizar a seguridade social” (democracia representativa – Poder Legislativo). 

   Por seu turno, a gestão do sistema, que, em regra, se traduz justamente na 

efetivação das regras estruturantes e no respectivo controle dessa efetivação, fica afeta aos 

órgãos participativos, em razão da proximidade entre cidadãos e a realidade a ser definida 

(democracia participativa – poder local). Nesse sentido, é a lição de Wagner Balera (2003, 

p. 23), ao discorrer sobre a descentralização como princípio no sistema de seguridade: 

 

A descentralização transfere para a periferia do sistema o poder de decisão, 

permitindo que os conselhos estaduais e municipais discutam e proponham – 

a partir da situação local, sempre peculiar, da necessidade particular daquela 

população assistida – diretivas e planos de ação. 
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  Na verdade, o que fez o constituinte foi reiterar o princípio sociológico que orienta 

toda a divisão político-administrativa descentralizada do Estado brasileiro. Como destaca Thais 

Novaes Cavalcante, ao correlacionar federalismo e poder local dentro da ordem principiológica 

e social da subsidiariedade: 

 

A União deve ficar com os poderes que nem o Estado, nem o Município e nem 

a sociedade podem fazer de forma adequada ao interesse público. Diretrizes 

gerais, segurança pública, relações internacionais mas, principalmente, 

diretrizes. A execução, excepcionalmente, só quando ela realmente não puder 

ser realizada por instâncias menores. Esta é uma boa síntese do que se poderia 

chamar de princípio da subsidiariedade. 

  

  A relação de proximidade entre envolvidos e poder político é ressaltada por toda a 

estruturação da Constituição, apontando-se como princípio fundante do próprio pacto 

federativo brasileiro: é justamente da aptidão e eficiência de unidades descentralizadas menores 

em solucionar seus próprios problemas que o Poder se descentraliza em unidade autônomas 

(pacto federativo). Ao Estado Federal são conferidas regras que as menores não possam fazer, 

já que a transcendem, ou que buscam justamente alcançar o equilíbrio entre as forças contrárias 

das unidades. 

  Ao impingir a atuação social mais próxima dos gestores, o constituinte, que já havia 

optado pela descentralização do Poder ao adotar o federalismo, reafirma ainda mais essa 

diretriz, impondo como princípio de divisão político local a regra da atuação participativa.  

  Veja que a combinação entre atuação representativa clássica e participativa é 

diretriz empregada pela própria doutrina e que se vincula totalmente ao pacto federativo. Como 

observam Sousa Santos e Avritzer (2002, p. 75-76), os modos democráticos atuais exigem uma 

atuação articulada, podendo apresentar a noção de coexistência ou complementaridade entre a 

atuação participativa em relação à representativa:  

 

A nosso ver existem duas formas possíveis de combinação entre democracia 

participativa e democracia representativa: coexistência e complementaridade. 

Coexistência implica uma convivência, em níveis diversos, das diferentes 

formas de procedimentalismo, organização administrativa e variação de 

desenho institucional. A democracia representativa em nível nacional 

(domínio exclusivo em nível de constituição de governos; a aceitação da 

forma vertical burocrática como forma exclusiva da administração pública) 

coexiste com a democracia participativa em nível local, acentuando 

determinadas características participativas já existentes em algumas 

democracias dos países centrais). 
A segunda forma de combinação, a que chamamos complementaridade, 

implica uma articulação mais profunda entre democracia representativa e 
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democracia participativa. Pressupõe o reconhecimento pelo governo de que o 

procedimentalismo participativo, as formas públicas de monitoramento dos 

governos e os processos de deliberação pública podem substituir parte do 

processo de representação e deliberação tais como concebidos no modelo 

hegemônico de democracia. Ao contrário do que pretende este modelo, o 

objetivo é associar ao processo de fortalecimento da democracia local formas 

de renovação cultural ligadas a uma nova institucionalidade política que 

recoloca na pauta democrática as questões da pluralidade cultural e da 

necessidade de inclusão social. 
 

   Seja pela coexistência ou pela complementaridade, o texto destaca a noção de 

proximidade que se estabelece entre a atuação em nível local (democracia participativa) daquela 

apresentada em nível nacional (democracia representativa). Nesse sentido, também é a lição de 

Janaína Rigo Santin (2008, p. 2 e 9), ao falar da participação social: 

 

A participação popular é analisada no âmbito local a partir de noções de Poder 

Local, traduzido como o espaço democrático de descentralização política e 

participação popular, o qual permite à sociedade civil organizada ser agente 

de transformação do local onde vive a partir de suas necessidades e das 

especificidades de cada Município86. 
[...] 
É no local que a relação entre democracia participativa e representativa se 

torna visível, pois nessa esfera a sociedade está próxima dos seus 

representantes. É aí o lugar em que se dão os movimentos sociais e humanos 

e o desenvolvimento dos valores da dignidade humana e do crescimento 

sustentável. "A realidade é que a maioria dos problemas enfrentados pela 

sociedade podem ser resolvidos localmente, e não necessitam da intervenção 

de instâncias centrais de governo, que tendem a burocratizar o processo" 

(Dowbor, 1994, p. 23). 
 

   Esse raciocínio reforça a estruturação Constitucional apresentada, na medida em 

que a exigência da estruturação legal estabelecida ao sistema Constitucional (democracia 

representativa) converge integralmente com o escopo de estruturação geral “em nível nacional”. 

                                                 
86   Como expõe:  

O Poder Local se apresenta como um novo paradigma para o exercício do poder, aproximando a gestão 

administrativa das reais necessidades da sociedade. Esse "espaço local" no Brasil é o Município, unidade básica 

de organização social, mas também o bairro, o quarteirão em que vive o cidadão. O Município é capaz de 

autotransformar e auto-estruturar sua realidade econômica e social, com a participação de todos de maneira 

ampla (Dowbor, 1994, p. 11). 

Na instância municipal, as dinâmicas sociais se apresentam com maior intensidade e os munícipes se tornam 

os principais envolvidos com o desfecho das tomadas de decisão governamentais. São eles os beneficiados 

com políticas boas ou sofrem as consequências ruins de uma má administração. Por abranger o centro das 

relações sociais, a cidade deve ser o foco de discussão no cenário político e o berçário da cidadania, garantindo 

a participação popular nesse processo de tomada de decisões políticas (Leal, 2003, p. 61).  – SANTIN 2008, p. 

6-7. 
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Regras gerais e/ou políticas estruturais (objeto do presente trabalho) deverão ser prestigiadas e 

definidas à luz da lei.  

   Essa ideia, de certa forma, extrai-se da própria gênese que justifica a via 

participativa, qual seja, a proximidade entre cidadão e o problema/interesse a ser deliberado. 

Havendo proximidade, o raciocínio é inverso: a “gestão” do sistema sempre será desenvolvida 

por órgãos participativos, já que, quando se pensa em seguridade social, sua atuação está mais 

atrelada à própria ideia do “governo local” (descentralizado)87. 

  Mais do que isso, reflete o princípio institucional de organização do sistema político 

que define a descentralização político-administrativa entre os diversos entes federativos 

justamente pela proximidade de interesses entre os grupos regionais e locais. 

   É justamente por isso que se impõe concluir que o constituinte de 1988, ao fixar a 

combinação entre democracia participativa e democracia representativa88, o fez pela forma da 

complementaridade, já que expressamente substituiu parte do processo representativo clássico 

                                                 
87   Nesse particular, é possível afirmar que a teia de atuação entre democracia participativa da tradicional 

democracia representativa, como o próprio princípio federativo, encontra suporte sociológico no princípio da 

subsidiariedade.  Como observa Silvia Faber Torres (2001), o princípio da subsidiariedade, antes mesmo de 

revelar seu caráter jurídico, apresenta-se por seu conteúdo sociológico justamente porque define a forma de 

estruturação da sociedade:  

[...] a atuação de grupos ou comunidades maiores só atuarão em assuntos que extrapolem os interesses de 

grupos menores. No campo da federação, as regras de organização do Poder se definem com “[...] a 

descentralização político-administrativa, conferindo-se aos governos regionais e locais todas as matérias de 

seus interesses, reservando-se à central as questões que as transcendem” (2001, p. 192). 

Destaca que o princípio da subsidiariedade traduz a “regra de ouro do federalismo”, já que “no plano 

estritamente político o princípio da subsidiariedade tem na organização federal a sua mais significativa 

expressão, na esfera jurídica  a afirmativa não  há de ser diversa eis que, como princípio de repartição de 

competência, a subsidiariedade se aplica de imediato ao federalismo, que é modo de divisão de competências 

constitucionais por excelência, tendo, nesta partilha de poderes e encargos, o alicerce de todo o seu edifício 

constitucional (2001, p. 213-214). 

Na medida em que a regra de repartição da competência é ditada justamente pela próxima com a comunidade 

envolvida, já que ela que detém maiores condições para definir sobre questões de seus interesses, a democracia 

participativa converge com essa diretriz ao reforçar e impingir o compartilhamento das decisões entre esses 

envolvidos. 

Assim, se o federalismo aponta a proximidade do cidadão para fixação da competência administrativa, a 

democracia participativa, de certa forma, reitera a competência política desses cidadãos ligados ao problema. 

Ao falar das regras de competência em nível internacional, observa a mencionada autora:  

Contudo ressalta: o princípio de atribuição de competências, não obstante tenha uma ligação com o da 

subsidiariedade, difere-se deste último quanto a suas funções. É que, enquanto o primeiro determina que a 

Comunidade só aja nos limites das competências que implícita e explicitamente lhe são conferidas par a 

realização dos objetivos assinalados nos Tratados, o outro, o da subsidiariedade, define a extensão dessas 

competências, almejando a maior eficiência da medida, que deverá ser tomada, se possível, da maneira mais 

próxima do cidadão (2001, p. 196). 

 
88   Veja que a combinação entre as vias democráticas não pode ser apontada como crítica à participação social, já 

que democracia representativa também é forma de atuação social. Além disso, a atuação participativa também 

apresenta desvantagens. São apontados comumente como desvantagens dessa via o tempo, os custos e a 

eficiência. Em regra, decisões colegiadas exigem tempo, o que pode sacrificar a rapidez da solução. Além 

disso, substituem, em vez de complementar, o conhecimento técnico existente e a qualidade e capacidade dos 

representantes, além de aumentar os custos, caso, por exemplo, a atuação fosse individual. 
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nas deliberações envolvendo gestão. Ainda que a diretriz estrutural siga a velha forma da 

autoridade legítima representativa, há a associação da forma participativa quando se aponta 

necessariamente a gestão do sistema. E não para por aí. 

   Na medida em que o Texto Constitucional não apresenta palavras inúteis e exige 

uma interpretação sistemática, justamente para lhe garantir unidade, o princípio constitucional 

da gestão democrática se apresenta como diretriz organizativa para a estruturação da seguridade 

social em nível local. A concepção participativa transforma-se em diretriz de organização 

administrativa a ser observada pela Administração na estruturação local da seguridade social. 

Por seu turno, quanto aos assuntos que transcendem as questões locais, a atuação da democracia 

representativa se impõe justamente pelo seu grau de generalidade e amplitude. 

   Cumpre destacar que a noção de complementaridade defendida pelos autores entre 

democracia representativa “no nível nacional” com “democracia participativa no nível local” 

converge integralmente com a noção organizativa da seguridade social quando se estuda as 

políticas públicas gerais (objeto do presente estudo). Tanto que o próprio constituinte reforça 

essa diretriz em outros dispositivos, como, por exemplo: 

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 

o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 

Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 

nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 

preceitos: 
XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;  

 

  Ao assim dispor, de certa forma, o constituinte optou por diminuir grande parte do 

conteúdo participativo empregado ao comando quando se pensa na ideia de definição de direitos 

e políticas públicas defendidas por grande parte da doutrina. Uma compreensão ampliativa, 

implicando uma atuação mais ativa dos cidadãos na definição de políticas públicas estruturais, 

gestão e controle social, exigiria muito mais do que simples reconhecimento do órgão pela 

Constituição: imporia também que o próprio Texto reconhecesse o poder “normativo” desses 

órgãos para interferir nas regras legais previamente existentes, já que fixou a exigência da 

estruturação legal, ou, ainda, que afastasse a necessidade de lei para a sua estruturação89.  

                                                 
89   A sistematização empregada pela Constituição brasileira, enfatizando a atuação participativa regional ou local, 

mostra-se desenhada também em outros ordenamentos. Segundo observa Rafael Barranco Vela (1993), no 

sistema espanhol, onde a participação, como a brasileira, é estimulada constitucionalmente não só dentro da 

própria seguridade social, mas também em toda atividade administrativa, a ênfase participativa é apresentada 

na estruturação municipal e regional (Lei 7/1985, que regula as bases do Regime Local – LBRL) e nas 

comunidades autônomas. Explica (1993, p. 243) que “As Leis de Serviços Sociais vão regular a distribuição 

de competências, reservando às administrações autônomas as funções de planejamento, coordenação, 

monitorização e controle, e os governos locais na gestão, implementação e desenvolvimento de serviços e 
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  No entanto, raciocínio nesse sentido iria de encontro à energia diretriz que liga e 

converge o pacto federativo e a própria vertente participativa da democracia, qual seja, a 

proximidade entre envolvidos e a realidade a ser deliberada.  

   Na prática, a competência participativa, quando pensada excepcionalmente em 

construção de políticas nacionais, deve ser a de que ela (a competência) fica jungida a questões 

estritamente técnicas ou meramente administrativas ligadas à gestão (regras de gestão nacional 

do sistema)90, visto que é difícil pensar em campos de definição de direitos e/ou políticas 

públicas na área da saúde, assistência e previdência em que não haverá disposição financeira 

(que exige lei) ou que não atinja sua própria estruturação (limites, extensão de proteção que 

permanecem também reservadas à lei, seja porque tratam da própria estrutura, seja porque 

implicam dispêndio financeiro).  

   Por outro lado, quando se pensa em atuação local, o contorno do princípio, como 

diretriz organizativa, ganha força e dimensão, seja porque a atuação dispensa lei (já que a 

estruturação já está posta), seja porque na esfera local é o âmbito onde a gestão se desenvolve 

em sua plenitude.  

  Veja que esse raciocínio se extrai da própria descentralização do sistema: se 

compete à União definir a estruturação, ou seja, indicar o próprio interesse público a ser 

tutelado, competirá aos órgãos locais a própria gestão, o que implica dizer, definir qual a forma 

e o meio de se atingir o fim traçado pela lei. 

                                                 
sendo, portanto, muito importantes as funções dos Conselhos Provinciais como lugar mais próximo do cidadão. 

É, portanto, nessas áreas locais - como estabelecido anteriormente - com maiores perspectivas de participação 

no sistema dos usuário e os interessados em Serviços Sociais – tradução livre (Las Leyes de Servicios Sociales 

van a regular la distribución de competencias, reservándose las Administraciones autonómicas las funciones 

de planificación, coordinación, supervisión y control, y las Corporaciones locales la gestión, ejecución y 

desarrollo de los servicios, siendo por tanto muy importantes las funciones de los Ayuntamientos y 

Diputaciones en los servicios como lugar más próximos al ciudadano . Es por tanto en estos ámbitos locales 

—como ya establecíamos anteriormente— donde mayores perspectivas de participación en el sistema de acción 

social tiene el usuario y el interesado en los Servicios Sociales”). 

 
90   Veja que nem todos os sistemas que compõe a seguridade social necessariamente se submetem, em plenitude, 

a uma atuação compartilhada entre os diversos entes políticos. 

Se é possível apontar que na assistência social e na saúde a atuação é feita de forma articulada entre os diversos 

entes políticos (rede regionalizada e hierarquizada – art.198 e 204, I, da CF), com focos de administração e 

deliberação em cada ente, isso não ocorre com a Previdência Social. Esta, quando se fala do principal sistema 

protetivo (regime geral de previdência social – art. 201, CF), tem toda sua estruturação e gestão centralizada 

no órgão federal. Justamente por isso, nessas situações, a atuação do órgão participativo, como exige o princípio 

da gestão democrática, se dará excepcionalmente perante a esfera nacional. Daí porque se falar em “regras de 

gestão nacional”. 

Assim, ainda que a regra seja gestão local, como induz a próprio gênese do sistema de organização política 

acolhida pela Constituição, a gestão da previdência se dará no âmbito federal. 

De certa forma, isso explica bastante a própria crítica apresentada pela doutrina, em destacar o Conselho 

Nacional de Previdência Social como o menos “efetivo” em relação aos demais. Ele, de certa forma, opera em 

desarmonia com a própria diretriz participativa que impinge a proximidade entre cidadãos e interesse tutelado. 
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  É justamente também em razão desse arranjo constitucional que se compreende 

também a argumentação da “baixa eficiência” da diretriz do “autogoverno” definida 

historicamente aos sistemas de seguridade social, em especial o de previdência social: a gênese 

do auxílio mútuo que caracterizou o início das teias protetivas (em que os envolvidos definiam 

e fixavam as diretrizes da proteção, ao ser absorvida pelo Estado), passa a ser definida por 

instrumentos normativos típicos do próprio Estado, que é justamente a lei. Diante disso, a 

participação social deixa de ser plena, passando, necessariamente dentro da roupagem estatal, 

a uma “administração” restrita àquilo que não está jungido à fixação legal.   

  É dento dessa realidade que todos os sistemas de seguridade social vão se 

apresentar. Mesmo aqueles, como é o caso do sistema alemão, em que a participação social é 

apontada como ampla e calcada dentro da concepção de “autogoverno”, a compreensão de 

atuação “plena” é sempre vista a partir da lei. Nesse sentido, é o que observa Fidel Ferreras 

Alonso (2003, p.27), ao falar do sistema alemão: 

 

Na Seguridade alemã, a participação social é estabelecida pelo “autogoverno” 

(selbsterwaltung) como método de organização administrativa, que 

caracteriza os organismos gestores da seguridade social (Caixas de Seguros 

de Doença, Mutuais de Acidente do Trabalho, Instituto Federal de Emprego e 

Fundos de Pensão) como Corporações de direito público, num modelo amplo 

de descentralização funcional e territorial. 
A autonomia administrativa ou “autogoverno”, e a representação dos 

interessados são projetadas em todos os órgãos de direção, compostos 

basicamente pela Assembleia de representantes, a Presidência e a Gerência. A 

estes órgãos está subordinado todo um conjunto de outros órgãos inferiores, 

tanto coletivos quanto individuais. 
Os órgãos administrativos do Estado exercem um controle da atividade 

das Instituições da seguridade social, mas trata-se de um controle de 

legalidade. É um controle que se limita a vigiar a cumprimento das leis 

por parte dessas Instituições. Qualquer excesso no exercício desse 

controle pode ser motivo de demando nos tribunais, das instituições de 

seguridade social contra o órgão da Administração que tenha 

ultrapassado esses limites (destaque nosso). 
 

  No mesmo caminho seguem os comentários de Ernesto Murro (2005, p. 28 – 

tradução livre), ao falar também da assembleia de representantes alemã, órgão tipicamente 

legislativo da seguridade: 

 

A Assembleia de Representantes é um "parlamento" e é escolhida pelos 

seguros e empresários. O seu número depende da quantidade dos respectivos 

filiados, mas não pode exceder 60 membros, que são eleitos a cada 6 anos pelo 

voto secreto. É um órgão legislativo em que se delibera e se fixam acordos 

sobre o direito e a normatização do organismo correspondente e seu estatuto 

de funcionamento, que não possui transcendência jurídica externa e têm como 
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pressuposto os condicionantes que são impostos pela lei aprovado no 

Parlamento Federal.  

 

  Dessa forma, a diretriz participativa traçada pelo princípio constitucional analisado, 

caminha dentro do próprio princípio sociológico (predominância de interesses) que orienta toda 

a divisão político-administrativa da Constituição: a estruturação dos órgãos participativos 

ganha densidade na mesma proporção da proximidade que se estabelece entre cidadão e 

realidade a ser deliberada. Havendo interesses locais e regionais, a predominância e a atuação 

dos órgãos participativos se desenvolverão com maior plenitude, já que são nessas áreas que a 

gestão se apresenta de forma mais concreta (pacto federativo). Por seu turno, deliberações afetas 

à estruturação do sistema e às regras gerais universais afastam a atuação dos órgãos 

participativos, colocando-a de forma mínima: a legitimidade, em respeito ao princípio 

sociológico em comento, e a própria natureza universalizante do sistema exigem a atuação dos 

órgãos legislativos, já que esses apresentam uma representativa maior do que a de um órgão 

participativo para representar o todo nacional, além de garantir, como maior segurança, a 

proteção do interesse coletivo (geral) em detrimento do interesse setorial ou de grupo. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

CONSELHOS GESTORES E POLÍTICAS PÚBLICAS – POR UMA 

ESTRUTURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA GESTÃO PARTICIPATIVA NA 

SEGURIDADE SOCIAL  

 

 

  Busca-se, com o presente trabalho, investigar o real conteúdo do princípio da gestão 

democrática na seguridade social e a viabilidade de se conferir aos órgãos, criados por esse 

princípio, a aptidão de se colocarem como instrumentos de efetiva participação popular na 

gestão e construção de políticas públicas que definam o sistema de seguridade. 

  Viu-se, em especial no capítulo anterior, que, apesar do forte consenso doutrinário 

em impingir aos conselhos gestores prerrogativa para definir diretrizes estruturais das políticas 

públicas, a definição político-administrativa do Poder traz limites e restrições a tais órgãos 

participativos.  

   Como destacado, o arranjo estrutural dos órgãos participativos, aliado à divisão de 

competências entre os Poderes Constituídos, fixa limites que muitas vezes inviabilizam 

qualquer construção legal que queira potencializar os órgãos participativos como verdadeiros 

instrumentos legitimadores de políticas públicas que definam direitos do sistema de seguridade. 

   Diante de toda a ponderação apresentada, reconheceu-se que a Constituição Federal 

traçou os contornos do princípio do caráter democrático na seguridade social e, 

consequentemente, da própria estruturação dos conselhos gestores. Essa moldura jurídica, 

apontada pela Constituição, conduz as seguintes diretrizes: 

 

4.1 POR UMA CONCEITUAÇÃO DO PRINCÍPIO DA GESTÃO PARTICIPATIVA NA 

SEGURIDADE SOCIAL 

 

  Lastreada pelo aspecto histórico do sistema de seguridade social e pelo próprio 

movimento social participativo, fomentado perante o processo constituinte, a construção do 

sistema de seguridade social brasileiro fixa, como premissa organizativa, a criação de canais de 

participação da sociedade na gestão do sistema de seguridade social.  
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   Trata-se de diretriz constitucional que institucionaliza a participação dos diversos 

atores sociais na gestão da seguridade. 

  Sob o aspecto subjetivo, quando se fala em democratização, deve-se ter em mente 

a participação geral e irrestrita de todos os interessados. Até porque, sendo o sistema universal, 

o alcance dos sujeitos protegidos é amplo e ilimitado, incompatível com restrições a grupos, 

categorias e/ou instituições. 

   Assim, no que diz respeito à sua composição, observando-se que o próprio 

constituinte traçou a universalidade subjetiva do sistema, a composição participativa desses 

órgãos deverá ser a mais ampliativa possível. 

   É justamente em razão dessa universalidade, que a imposição da participação 

apenas de “trabalhadores, empregados, aposentados e Governo” deve permanecer restrita à 

composição dos órgãos de gestão do subsistema previdenciário, devendo a generalidade 

subjetiva (cidadãos, grupos, classes, organizações, etc.) definir a composição dos subsistemas 

de saúde e assistência social. Nesse aspecto, quanto maiores forem a pluralidade e a 

abrangência, mais compatível se mostrará o organismo com a natureza universal impingida ao 

sistema. 

  Ainda no que diz respeito ao aspecto subjetivo, a participação do Governo, além de 

ser imposição constitucional, apresenta-se como instrumento de segurança para a própria 

higidez do sistema, já que compete ao Governo zelar por sua segurança, (re)equilibrando 

distorções que afastem o interesse coletivo em detrimento de interesses de grupos ou classes. 

  Quanto ao aspecto objeto, o princípio traz a dimensão organizativa e procedimental 

que deve nortear a seguridade: aponta-se como um sistema democrático, na medida em que 

estabelece a comunhão de atuação sociedade e Estado (divisão de legitimados), e 

descentralizado, impingindo a criação de vários entes com feixe de poder (divisão de 

competências entre órgãos e entidades). Além disso, combina-se o sistema “democrático e 

descentralizado”, visto que a divisão estrutural de poderes (descentralização) se alimenta e se 

justifica na própria pluralidade de legitimados (democratização): descentraliza-se justamente 

para aproximar as decisões políticas daqueles a quem essas decisões são dirigidas, estimulando 

a interação e criando identidade, a ponto de transformarem os atores sociais, de meros 

receptores de decisões, em membros participantes do processo decisório, sem prejuízo, 

também, da conotação da descentralização para especialização de atividades (criação de entes 

específicos). 

   Na medida em que qualifica a descentralização como “democrática”, o comando 

indisfarçavelmente transforma a divisão estrutural de poderes em divisão subjetiva também, 
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fixando a pluralidade de legitimados desses diversos órgãos.  Daí ser possível concluir que o 

comando constitucional em comento traz regra de indisfarçável natureza política, seja no que 

diz respeito ao aspecto material (divisão de competências entre vários órgãos), seja no que diz 

respeito ao aspecto subjetivo (necessidade de que a titularidade desses órgãos seja múltipla e 

ampla). 

  A divisão de competências implica não apenas divisão de atribuições 

compartilhadas entre os diversos entes federativos, mas também a própria autonomia em 

relação ao Ente Estatal (administração direta), já que, como estabelece literalmente o próprio 

preceito constitucional, a divisão se dá pelo caráter “descentralizado da gestão administrativa, 

mediante gestão quadripartite”, ou seja, o objeto dessa atuação participativa, extraída do 

comando, deve estar vinculado às atividades de gestão dentro dos órgãos colegiados, que 

precisam ser descentralizados. 

   Ainda que o fundamento histórico (autogoverno) e a própria estruturação 

constitucional atual estimulem a participação social em toda a Administração, o princípio em 

comento direciona-se tão somente para o aspecto “institucional” da gestão da seguridade. 

Consequentemente, devem ficar restritos à discussão quanto à intensidade de participação na 

gestão.  

   Mesmo que o termo “gestão” possa englobar, em determinadas situações, também, 

atividades como debate, construção e estruturação do próprio sistema de seguridade em si, a 

configuração constitucional dos Poderes e a própria divisão de competências entre eles afasta 

uma interpretação ampliativa da atividade de “gestão”. Por isso, qualquer manifestação dos 

órgãos participativos, envolvendo propriamente questões de estruturação de direitos por meio 

de políticas públicas, desvirtua-se da diretriz jurídica traçada constitucionalmente. 

Consequentemente, transforma-se a atuação, de genuína participação jurídica, para participação 

de espécie política, com viés de caráter opinativo e não mais deliberativo. 

   Participação jurídica institucionalizada, calcada no princípio constitucional 

apontado, é necessariamente tão somente aquela de “caráter democrático e descentralizado da 

administração” e “gestão quadripartite” nos “órgãos colegiados”, ou seja, seu campo de 

incidência deverá ficar restrito à forma de participação institucionalizada dentro da estrutura do 

Estado para gerir e administrar o sistema. Essa gestão, ainda que sofras limitações em razão da 

estruturação constitucional da seguridade91, deve ser efetivamente participativa, o que implica 

                                                 
91   Fala-se que a gestão não é total, uma vez que o sistema constitucional fixa limites, ainda que indiretos à própria 

gestão.  Um exemplo disso é a disposição financeira. Ainda que uma entidade gestora possua atribuição para 
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dizer que exige necessariamente participação social na gestão da entidade, participação esta 

compreendida não apenas na atividade de fiscalizar e monitorar, mas também de avaliar, de 

decidir acerca das diretrizes de gestão, enfim, de tomar atos de gestão. 

   Como observa Michel Voirin (1993), qualquer entidade gestora, para ser assim 

considerada, deve ter, ao menos, as funções de orientação, decisões de alcance geral (inclusive 

de organização interna) e a aprovação dos informes anuais da instituição a ser proposta pela 

direção da entidade. 

    Além disso, justamente por integrar a gestão administrativa do sistema, ela tem que 

ser “institucionalizada”, ou seja, organizada por meio de órgãos com legislação definindo sua 

autonomia e as prerrogativas de seus membros para o exercício de suas funções.  

 

4.2 POR UMA CONCEITUAÇÃO DE CONSELHOS GESTORES NA SEGURIDADE 

SOCIAL   

 

  O comando constitucional acima destacado, ao impingir a participação dos 

interessados na gestão da seguridade social, acaba por traçar requisitos mínimos para a 

construção dos órgãos gestores desse sistema. Essas diretrizes mínimas podem ser extraídas, 

em especial, dos seguintes termos do Texto: “descentralizado”, “gestão quadripartite” e “órgãos 

colegiados”.    

  Como já observado anteriormente, por descentralização se compreende a repartição 

de competência entre diversos órgãos e entidades políticas. Consequentemente, se a gestão da 

seguridade se estrutura pela pluralidade de instituições gestoras, a composição participativa 

deve estar presente em todas elas. Assim, os conselhos gestores deverão integrar todos os níveis 

de governo e entidades públicas ou privadas onde haja, efetivamente, gestão do sistema de 

seguridade.    

  No que diz respeito à vinculação com o Poder Constituído, os conselhos devem 

estar ligados ao órgão ou entidade responsável pela gestão do sistema. Como a gestão da 

seguridade é atribuição, quase que exclusiva, do Poder Executivo, os conselhos devem estar 

ligados ao Poder Executivo. Nas hipóteses em que haja a criação de entidade jurídica específica 

para a gestão (como são os institutos), os entes participativos deverão integrar necessariamente 

esses órgãos, pois neles será executada genuinamente a atividade de gestão.  

                                                 
administrar seus próprios recursos, essa administração muitas vezes está limitada pelas regras orçamentárias 

que dispõem sobre esse recurso, ceifando em parte a liberdade plena de gerir do órgão participativo. 
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   Ainda que se argumente que dentro dos órgãos políticos do Poder Executivo 

(ministérios, secretarias ou departamentos) também se executem atividades de gestão, existindo 

entidades específicas para gerir o subsistema, é lá (entidades específicas) que os conselhos 

devem se estruturar (já que é lá que se concentram as atividades de gestão). Raciocínio em 

sentido contrário afastaria a própria razão de ser da criação de entidade específica: cria-se 

entidade justamente para se transferir a gestão, garantindo autonomia no seu exercício92.  

  Justamente porque se constituem como “órgãos gestores”, suas manifestações serão 

necessariamente deliberativas. Raciocínio em sentido diverso (ausência de poder de decidir) 

implica exclusão da atividade de gestão, ideia claramente incompatível com a própria redação 

do princípio constitucional que, de forma clara e simples, aponta que o caráter democrático se 

dará na gestão, mediante a participação nos órgãos colegiados. Ora, quem participa 

necessariamente integra e delibera.  

   Ademais, como observa Alonso (2001), é justamente a efetiva participação na 

gestão que caracteriza esse tipo de participação e que a distingue da participação meramente 

consultiva (participação política).  

   Nesse aspecto, cumpre observar que, ainda que por força do paradigma 

constitucional, estimula-se a participação social na Administração, não é possível pensar e 

conferir aos conselhos atribuições que extrapolem atos de pura gestão. Com atuação em sentido 

amplo, transforma a própria natureza jurídica da participação: de institucionalizada pela 

Constituição (fundada à luz do princípio constitucional em estudo), transforma-se em atuação 

meramente consultiva93, de natureza jurídica política, como aponta Alonso. 

   Quando assume o papel político à luz de uma conceituação ampliativa de gestão, 

desvirtua-se até mesmo de sua roupagem formal (conselho gestor), já que não é possível 

qualificar como gestor um conselho que não gere, mas apenas opina ou sinaliza reivindicações 

sociais. 

                                                 
92  Cumpre esclarecer aqui que, ante a estruturação do poder e da própria fixação de competências fixadas 

constitucionalmente, ainda que possam ser criados conselhos dentro do Poder Legislativo para deliberar sobre 

questões  de  seguridade,  esses  conselhos  não  poderão  estar  embasados  no  princípio  constitucional  da  

gestão democrática e participativa do sistema, seja porque, de fato, não podem deliberar sobre gestão (já que 

perante o legislativo  apenas podem apresentar manifestações de natureza consultiva), seja porque não  estão 

ligados propriamente à “Administração”. 

 
93   Trata-se de atividade que só pode ser classificada como consultiva, uma vez que os legitimados desses “poderes 

políticos” já foram previamente definidos pela Constituição. Assim, ainda que um respectivo Poder, por 

exemplo, tente ampliar a participação social, nas hipóteses envolvendo a seguridade social, como a 

Constituição já define quem são seus autores e como esse poder é exercido, qualquer interferência nesse 

processo será sempre meramente interpretativa. 
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  Justamente por se colocarem como conselhos gestores dentro do sistema 

governamental, sua roupagem legislativa exigirá definição quanto à composição de seus 

membros, prerrogativas para o exercício de suas funções (garantida pela atuação autônoma de 

seus membros), além de regras claras de atribuições.  

  Para caracterizar como órgão gestor, os conselhos devem se institucionalizar com 

poderes necessários para a administração do órgão, apresentando, no mínimo, com o seguinte 

feixe de atribuições: 1. Prerrogativa de orientar o órgão diretivo do sistema (a direção deve 

seguir as diretrizes de gestão); 2. Deliberar apenas sobre questões de alcance geral, deixando 

para os órgãos diretivos as decisões individuais (já que questões individuais estão afetas a atos 

próprios de direção e não propriamente de gestão); 3. Exigir e aprovar o plano de trabalho anual 

do órgão diretivo (por meio dele será possível exercer o controle da administração/direção). 

  A atividade de gestão não pode ser confundida com a própria atividade de direção. 

Uma unidade gestora da seguridade, como explica Michel Voirin (1993), deve ser constituída 

por órgãos colegiados deliberantes, em que há participação social, e órgão profissional, que 

desempenha as funções de direção da entidade, composta por membros técnicos. 

   

4.3 CONSELHOS GESTORES E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

  Apesar de a doutrina buscar ampliar o âmbito de atuação dos conselhos, tratando-

os como muito mais do que mero órgão gestores (e também como instrumentos competentes 

para definição e estruturação de políticas públicas), a configuração constitucional afasta essa 

argumentação, exigindo que o objeto de atuação dos conselhos fique restrito às atividades 

tipicamente de gestão. 

  O fato, porém, de se negar a possibilidade de os conselhos atuarem como 

formuladores e definidores das políticas públicas (estruturando e delimitando o próprio sistema 

de seguridade social) não autoriza, nem tampouco leva à afirmação de que os conselhos gestores 

estão fora de todo o processo envolvendo políticas públicas na seguridade social. E isso porque, 

o conceito de política pública é extremamente abrangente, agrupando dentro desse processo 

atividades e fases que não se restringem apenas à estruturação do sistema. 
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  Nesse aspecto, cumpre observar que definir políticas públicas é algo complexo, seja 

pela multiplicidade de significados que o termo apresenta, seja pela necessidade de análise dos 

diversos ramos da ciência exigidos para ser possível chegar a sua compreensão94.  

  Segundo Flávio da Cunha Rezende (2004, p. 13), a definição clássica de política 

pública foi apresentada por Laswell e define-se como “uma regra formulada por alguma 

autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular, o 

comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou negativas”. 

   Ao estudar o tema, Celina Souza (2007, p. 68-69) destaca a perspectiva da 

importância do todo em relação à soma das partes a conduzir a formação de uma política pública 

e a própria interferência de que as políticas públicas trazem para diversos campos como a 

sociologia, a ciência política e a economia. Como observa, “políticas públicas repercutem na 

economia e na sociedade, daí porque qualquer teoria da política pública precisa também 

explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade”95 . Traz a seguinte 

definição para o tema: 

 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, colocar o “governo em ação” e/ou analisar essa ação 

(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças ao rumo ou 

curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas 

constitui-se no estágio em que governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2007, p. 69).  
 

  De forma singela, pode-se dizer que política pública se refere à gestão do interesse 

comum, ou mais especificamente à definição de interesses gerais e à satisfação desses mediante 

a utilização dos recursos públicos. Sua conceituação compreende desde as definições sobre 

aspectos imateriais (por exemplo, a criação de uma lei ou um decreto sem efeito concreto) até 

uma ação específica e individualizada desenvolvida pelo Estado ou pela sociedade, atingindo 

um cidadão ou grupo de pessoas, tendo sempre como foco resolver problemas ou atender as 

demandas da sociedade. Assim, fazem parte de sua conceituação não apenas sua formação (a 

                                                 
94   É justamente pela interdisciplinariedade que o tema apresenta que Maria Paula Dallari Bucci (2006) destaca 

que a definição de política pública no campo jurídico exige a conceituação e apropriação de institutos e 

categorias de outras áreas de conhecimento. Sem uma análise multidisciplinar, a definição torna-se incompleta. 

 
95  Telma Menicucci (2007, p. 305), ao discorrer sobre o processo da implantação de políticas públicas na área da 

saúde, destaca o aspecto financeiro como exigência condicionante para a definição. Observa que “[...] a 

implantação de uma política exige decisão e iniciativa governamental, e instrumentos para efetivá-la, entre os 

quais a disponibilidade de recursos financeiros e suporte político organizado, particularmente por parte dos 

grupos sociais afetados positivamente por ela”. 
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definição de interesses/necessidades e os mecanismos para a sua satisfação), mas também a 

execução e os seus controles. 

  Celina Souza (2007) chama atenção para a distinção existente entre política pública 

e política social. Como observa, o que distingue uma análise em política pública de uma em 

política social é o foco que é dado ao objeto tratado: enquanto na política pública o objeto não 

tem importância (explica-se apenas a natureza da política e seus processos), na social o objeto 

é substancial, o que implica dizer que todo seu desenvolvimento está calcado na busca para 

resolver o problema da área e os seus resultados96.  

   Se o campo de atuação do sistema de seguridade social é justamente “assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (art. 194, CF), não resta dúvida 

de que políticas públicas de seguridade social terão como foco justamente a satisfação de 

direitos relacionadas a essas três áreas de proteção.  

  Ante a ínsita natureza social que o sistema protetivo apresenta, fica claro também 

que qualquer ação ou procedimento envolvendo política pública na seguridade social será 

qualificado como “política social”.  Assim, na concepção de políticas públicas sociais, mais do 

que análise de todo o procedimento, deve-se analisar também o objeto da proteção e os 

resultados esperados.  

  Diante de todos os pontos acima levantados, pode-se definir como políticas públicas 

de seguridade social todo o procedimento pelo qual o Estado e a sociedade, ao reconhecerem 

uma necessidade ou um direito que exige atuação do sistema protetivo, definem a forma de 

proteção e sua viabilidade, executam essa proteção, analisando, por fim, os resultados obtidos. 

   Veja que dentro desse conceito devem ser compreendidos não apenas sua 

formulação, mas também sua execução e os controles exercidos sobre ela.  

 Quando se aborda a questão da legitimidade, justamente por implicar, em sua 

grande maioria, decisões de natureza política, e, partindo-se do paradigma constitucional atual 

do estado democrático de direito, conclui-se que, quanto mais próxima estiver da vontade da 

coletividade a que for dirigida, maior será sua legitimidade. Daí vincular a análise dos 

legitimados com a questão democrática. Nesse sentido observa França (2010, p. 22): 

 

Como decisões políticas, as políticas públicas são tão mais legítimas quanto 

mais próximas estiverem da vontade da maioria da coletividade a que estão 

dirigidas. Daí porque estão estritamente relacionadas com a questão 

                                                 
96   Como observa a mencionada Autora (2007, p. 71), “enquanto estudos em políticas públicas concentram-se no 

processo e em responder questões como “por que” e “como”, os estudos em políticas sociais tomam o processo 

apenas como “pano de fundo” e se concentram nas consequências da política, ou seja, o que a política faz e 

fez”. 
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democrática, sendo de grande importância a análise acerca do grau e do tipo 

de participação popular nas decisões políticas. 

 

  Se a legitimidade está intimamente ligada à democracia, e se esta nada mais é do 

que a forma de fixar a atuação do povo nas decisões políticas, como já observado anteriormente, 

no campo da seguridade social a participação do povo ganha peculiaridades ante ao princípio 

constitucional da gestão democrática da seguridade. Isso porque, como já foi observado no 

capítulo primeiro, o mencionado princípio expandiu os centros das decisões político-

administrativas, estabelecendo que no sistema de seguridade social exige-se necessariamente 

participação social. 

  Viu-se, no entanto, que, apesar de existir forte consenso doutrinário em se impingir 

aos órgãos participativos competência para interferir e definir o formato das políticas públicas, 

há limites a esta atuação que se extrai da própria Constituição. Como restou demonstrado, o 

mesmo constituinte que traz para o campo da seguridade a representatividade democrática 

(participativa) mantém na construção e estruturação do sistema de seguridade a exigência da 

tradicional forma de participação democrática (representação), já que impõe que toda a 

estruturação do sistema se dará nos termos da lei. 

  Assim, na compreensão dos legitimados políticos na definição do sistema de 

seguridade social, deve-se lembrar sempre que a atuação democrática participativa não exclui 

a atuação democrática tradicional, nem tampouco que aquela possa substituir ou se sobrepor 

em relação a esta. A intensidade e a combinação dessas formas, justamente porque representam 

exercício de poder político, devem ser extraídas da própria Constituição, instrumento jurídico 

responsável pela estruturação do Poder. 

  Por isso, no campo das políticas públicas da seguridade social, a legitimidade do 

povo é trabalhada pela via indireta (eleição de seus representantes no âmbito dos Poderes 

Executivo e Legislativo), direta (plebiscito, referendo e participação popular) e semidireta 

(representativamente pelos conselhos ou órgãos paritários)97. 

  Pela definição de política pública apresentada e ante a ampla abrangência de seu 

objeto, é forçoso afirmar que tanto a via participativa quanto a representativa se fazem 

presentes, já que política pública compreende todo o processo que vai desde a escolha do 

interesse a ser tutelado até o ato de concretização que satisfaz a pretensão do cidadão. 

                                                 
97  Sobre a classificação entre democracia direta e indireta, reitera-se a argumentação apresentada no capítulo 

primeiro, que aponta o dissenso doutrinário no enquadramento das novas formas participativas dentro da 

tradicional classificação de democracia em direta e indireta. 
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  Isso, contudo, não satisfaz o objeto que se busca com o presente trabalho, que são 

justamente a definição dos limites da participação social e a força normativa do princípio da 

gestão democrática.  Para melhor delimitação do tema, impõe-se a classificação quanto às 

dimensões das políticas públicas e ao aspecto procedimental que as definem: 

  Como observa Fernando Aith (2006), a expressão política pública pode ser 

compreendida sob duas dimensões: 1. Políticas de estado, assim compreendidas às escolhas de 

organização e funcionamento do Estado, os valores fundamentais escolhidos e as diretrizes para 

satisfação desses; 2. Políticas de governo, compreendendo as opções políticas concretas, 

voltadas à concretização das opções definidas muitas vezes pelas políticas de estado. 

Apresentam aspecto temporal, por isso suas disposições, como regra geral não são usualmente 

inseridas na Constituição, já que isso dificultaria sua alteração à luz da realidade circunstancial.  

Ao comparar as duas dimensões, observa o autor: 

 

A política de Estado é voltada a organizá-lo, de modo que ele tenha as bases 

estruturais mínimas para a execução de políticas de promoção e proteção dos 

direitos humanos. Já as políticas de governo, utilizando-se dessas bases 

estruturais já consolidadas, são implementadas para promover ações pontuais 

de proteção e promoção aos direitos humanos específicos expressos em nossa 

Carta (AITH, 2006, p. 236).  

 

  Segundo o mencionado autor, são três os pontos que as diferenciam: 1. Objetivos 

perseguidos; 2. Forma de elaboração, planejamento e execução (políticas de estado não podem 

ser delegadas nem tampouco interrompidas, diversamente das políticas de governo, que podem 

ser delegadas ou terceirizadas além de interrompidas ou substituídas por outras); 3. Forma de 

financiamento (políticas de estado são sempre financiadas com recursos públicos, já as políticas 

de governo contam também com recursos privados). 

   Quando se analisa as políticas públicas de estado envolvendo seguridade social, 

verifica-se que grande parte das diretrizes e alternativas envolvendo saúde, previdência e 

assistência já estão, de certa forma, traçadas pela própria Constituição. Ao menos, é isso que se 

extrai do disposto nos artigos 196, 201 e 203 da Constituição Federal.  

   Não bastasse isso, e tendo em vista a necessidade de estruturação legal do sistema 

(como apontado anteriormente), as Leis nº 8.212/91, 8.213/91, 8.080/90 e 9.743/93 estabelecem 

“planos” permanentes para satisfação dessa proteção. 

   Como as políticas de estado estão ligadas à própria “organização” do sistema e, 

tendo em vista que é exigência constitucional que “compete ao Poder Público, nos termos da 
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lei, organizar a seguridade social” (§ único, art. 194), é possível extrair que essas (políticas de 

estado) seguem, para fins de legitimação, o modo democrático representativo clássico.  

   Quando se aponta, por seu turno, políticas de governo, uma vez que seu objeto é 

promover ações estruturadas e definidas pelas políticas de estado, ou seja, definir quais são as 

formas e meios para se atingir os fins traçados pelas leis, a atuação da via democrática 

participativa se faz presente de forma preponderante, já que definir meios e traçar caminhos 

para concretização de fins é ato tipicamente de gestão. 

  Assim, quando políticas públicas de governo buscarem deliberar assuntos 

envolvendo a gestão do sistema, em observância ao princípio em estudo, impinge-se 

necessariamente legitimidade ao órgão participativo.  

   Ainda que a classificação em políticas de governo e de estado conduzam a uma 

diretriz quanto à definição dos legitimados das políticas de seguridade social, ela não exaure a 

ponto de se definir os termos pelos quais os órgãos participativos atuam nas políticas públicas. 

  Isto porque política pública (seja ela de estado, seja de governo) é um processo 

amplo que envolve várias fases e níveis de decisões e que tem por escopo definir um interesse 

geral, traçar a forma de satisfazê-lo, além de todo o acompanhamento executivo e de controle 

que chegará à concretização do resultado. Justamente por isso, além da própria tomada de 

decisão quanto à definição do interesse e a forma de satisfazê-lo, dentro de seu campo devem 

ser compreendidos também várias outras decisões 98 , envolvendo inclusive implantação 99 , 

execução e avaliação. 

  Ao destacar o aspecto processual, Bucci (2006, p.39) define política pública como: 

 

[...] de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – 

processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial 

                                                 
98  Sob esse aspecto, destaca Osvaldo Canela Junior (2011, p. 88): [...] é o conjunto de atividades do Estado 

tendentes à consecução de seus fins. Ajusta-se ao conceito de standard, ou meta a ser atingida. Trata-se de um 

conjunto de normas (Poder Legislativo), atos administrativos (Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) 

tendentes à realização dos fins primordiais do Estado. 

O mesmo é destacado por Comparato (2003, p 248-249): toda política pública, como programa de ação, 

implica, portanto, em uma meta a ser alcançada e em um conjunto ordenado de meios ou instrumentos - 

pessoais, institucionais e financeiros - aptos à consecução desse resultado. São leis, decretos regulamentares 

ou normativos, decretos ou portarias de execução. São também atos ou contratos administrativos da mais 

variada espécie. 

 
99   Apenas para ressaltar a grande quantidade de decisões que são tomadas dentro de todo o processo envolvendo 

políticas públicas e a própria derivação de política pública originária, observa Menicucci (2007, p. 303) que há 

quem aponta a autonomia entre o processo de implantação da política do processo inicial, em que a política 

pública é determinada e os resultados fixados. Como observa, justamente porque é exigida muitas vezes a 

adaptação entre o que restou fixado inicial com a realidade contextual atual, “[...] a implementação envolve 

decisões e, nesse sentido, é um processo que pode criar novas políticas”.   
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– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados.  
 

  É justamente em razão da amplitude desse processo que uma política pública não 

se limita a leis, integrando-se também dentro desse processo todas as espécies de atos jurídicos, 

sejam praticadas pelo Estado, sejam pelo próprio particular. 

   Para destacar a amplitude procedimental envolvendo política pública, Ana Cláudia 

Capella (2007, p. 88), valendo-se da estruturação apresentada por John Kingdon, destaca quatro 

fases (processos) na formação das políticas públicas: 1. Fixação de uma agenda política (define-

se o que é problema que exige uma resposta do Estado); 2. Ponderação das alternativas para 

formulação de políticas públicas (identifica-se as soluções para resolver o problema); 3. Escolha 

entre as alternativas disponíveis; e 4. Implementação da decisão, que compreende 

acompanhamento e avaliação.  

  Ora, ainda que se possa apontar que as três fases iniciais atinjam, em regra, escolhas 

políticas e, por isso, estaria afastada a legitimidade do órgão participativo, o mesmo não se pode 

dizer quanto à última fase, seja no que diz respeito à implantação, sejam também o 

acompanhamento e a avaliação. 

   Assim, mesmo nas hipóteses de políticas do estado, é necessário impingir a atuação 

dos órgãos participativos deliberando em algumas fases desse processo. 

   A conclusão que se extrai, dessa forma, é que política pública compreende um 

processo amplo, em que são tomadas várias decisões e que tem como objeto a concretização de 

um interesse definido socialmente. Justamente pela extensão do processo, que vai desde a 

identificação do interesse até a efetiva satisfação desse, poderá haver a atuação articulada de 

vários órgãos, inclusive participativos. Organização esta que seguirá os limites orgânicos e 

materiais fixados pela própria Constituição, no que diz respeito à estruturação do Poder. 

  Essa conclusão, no entanto, ao mesmo tempo em que permite a afirmação de que 

os órgãos participativos também são legitimados do processo envolvendo políticas públicas, 

não autoriza a conclusão de que essa participação seja ampla a ponto de intervir na elaboração 

e definição do próprio sistema de seguridade social. 

  Assim, por exemplo, ainda que a política nacional de assistência social esteja 

articulada na Lei (ex. Leis nº 10.836/04 – bolsa família e nº  8742/93 – LOAS), o gerenciamento 

dessa atuação e a concretização para os necessitados (prestação de benefícios e serviços), que 

também se encontram dentro do conceito de política pública definido por lei, serão executados 
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em nível local, ou seja, a atuação democrática representativa (nacional) juntamente com a 

atuação democrática participativa (local).   

  Consequentemente, ainda que não se possa afirmar que os órgãos participativos 

interfiram na definição e estruturação das políticas públicas, sua atuação na concretização e 

controle, que também compõe o conceito de política pública, é inquestionável, ou seja, a ideia 

de implementação, controle e acompanhamento está ligada muito mais à própria noção de 

atuação local, mote que justifica a participação social. Quando se pensa em seguridade social, 

em sentido amplo, o móvel que instrui a participação social, deve ser desenvolvido justamente 

na ideia de que a estruturação, que é geral e centralizada, foca-se na democrática representativa. 

Ao passo que a atuação participativa se legitima pela participação local. 

  

4.4 OS CONSELHOS GESTORES DE SEGURIDADE SOCIAL NA ESPANHA – UMA 

ANÁLISE COMPARADA 

 

  Para melhor explicitar a estruturação acima defendida, será apresentado o sistema 

espanhol, que, além de ter estruturação constitucional bem similar à brasileira, conseguiu 

separar a participação política da participação jurídica ou institucionalizada dos órgãos 

participativos, ou seja, estruturou a participação jurídica em conselhos genuinamente gestores, 

deixando a participação política para órgãos sociais com atribuições meramente opinativas.   

  Com a exposição do sistema espanhol, e o comparando com o sistema brasileiro 

busca-se, ao final, demonstrar as incompatibilidades do sistema nacional. 

  Como foi observado no primeiro capítulo, a Constituição Espanhola apresenta 

comando parecido para fixar a participação social dentro do sistema de seguridade social. Nesse 

sentido, dispõe expressamente o artigo 129: 

 

Artigo 129 
1. A lei estabelece as formas de participação das partes interessadas na 

seguridade social e nas atividades dessas entidades públicas cuja operação 

afeta diretamente a qualidade de vida ou o bem-estar geral (tradução livre). 
 

  Ao efetivar o dispositivo, o artigo 60 da Lei Geral de Seguridade Social Espanhola 

(Decreto Real Legislativo nº 01/1994) dispõe:  

 

Artigo 60. Participação na gestão. 
É facultado ao Governo, para regular a participação no controle e vigilância 

da gestão das entidades gestoras, que se efetuará gradulamente, desde o nível 

federal ao local, por órgãos em que figuram, fundamentalmente, por partes 



158 

 

iguais, representantes de distintos sindicatos, organizações empresariais e da 

Administração Pública. 
 

   A estruturação administrativa envolvendo os órgãos gestores do sistema espanhol 

também é similar à estruturação brasileira, com gestão outorgada de forma genérica a 

Ministérios (Ministério do Emprego e Seguridade Social - MESS), a entidades gestoras 

específicas (INSS, INGESA, IMSERO/ISM e SERPE) e ainda a entidades ou pessoas jurídicas 

privadas, em regime de colaboração (MATEPSS e empresas)100. 

  Observando o desenvolvimento histórico do preceito constitucional, verifica-se que 

a diretriz da gestão participativa na seguridade pelo sistema espanhol sempre teve seu comando 

voltado às entidades gestoras (institutos): foi assim que estabeleceu o Decreto-Real nº 3064/79 

quando, inicialmente, regulou a participação social na seguridade à luz da atual Constituição: 

 

Artigo 1. A participação dos sindicatos, empresas e administração pública na 

operação do seguro social, saúde e emprego são regulados provisoriamente 

pelas disposições do presente decreto real. 
Artigo 2. O Instituto Nacional do Seguro Social, o Instituto Nacional de 

Saúde, o Instituto Nacional de Serviços Sociais e do Instituto Nacional de 

Emprego existirá Conselhos Gerais, composta pelos seguintes membros: treze 

representantes de sindicatos maior importância, na proporção da sua 

representatividade; treze representantes de organizações empresariais mais 

representativas e treze representantes da Administração Pública. 
   

   Esse raciocínio se mantém dentro da estrutura normativa atual. Conforme pode ser 

observado, a legislação vigente continua definindo os órgãos participativos de forma clara, à 

luz das diretrizes fixadas pelo citado dispositivo. Nesse sentido, cita-se, por exemplo, a 

estruturação do INSS e do IMSERO/ISM: 

 

Decreto Real nº 2.583/1996 (que estrutura o Instituto Nacional do Seguro 

Social) 
Artigo 2. Órgãos diretivos 
O Instituto Nacional do Seguro Social está estruturado nas seguintes órgãos : 
1. participação na gestão controlo e vigilância : 
a) Conselho Geral. 

                                                 
100   Segundo Alfredo Montoya Melgar (2005) a estruturação da administração da seguridade social espanhola 

pode ser classificada da seguinte forma: 1. Administração central, desempenhada pelo Ministério do Emprego 

e Seguridade Social; 2. Administração específica, exercida por entidades com personalidade própria (institutos 

– Instituto Nacional de Seguridade Social, Instituto Nacional de Gestão Sanitária, Instituto de Idosos e Serviços 

Sociais, Serviço Público de Emprego e Instituto Social da Marinha); 3. Agentes colaboradores com a 

administração da seguridade social. 

Como observa o mencionado autor, dentro da administração específica é possível apontar uma subdivisão entre 

entidades gestoras (institutos) e os serviços comuns (Tesouraria Geral de Seguridade Social, Serviço Jurídico 

da Administração da Seguridade Social e Gerência de Informática, estes dois últimos, inclusive, sem 

personalidade jurídica). 
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b) Comitê Executivo. 
2. De Direção: 
a) Geral. 
b) Geral e da Secretaria-Geral directores-adjuntos 
Artigo 3º O Conselho Geral 
1. O Conselho Geral é composto pelos seguintes membros: 
a) Treze representantes dos sindicatos mais representativos, em proporção 

com a sua representatividade. 
b) Treze representantes de organizações empresariais mais representativas. 
c) Treze representantes da Administração Geral do Estado. 
O Presidente será o Secretário de Estado da Seguridade Social, que será um 

dos representantes do Governo Central, e designará um Vice dentre os 

membros. Ele atuará como secretário, com voz mas sem voto, o Secretário-

Geral do Instituto Nacional do Seguro Social. 
2. São atribuições do Conselho Geral: 
a) Elaborar os critérios de atuação do Instituto Nacional doe Seguro Social. 
b) Elaborar o projecto de orçamento de acordo com as disposições da Lei de 

Orçamento. 
c) Aprovar o relatório anual a ser apresentar ao Governo. 
3. O Conselho Geral funcionará na íntegra. Ele se reunir trimestralmente, e 

quando convocado por seu presidente por sua própria iniciativa ou a pedido 

de 20 dos seus 100 membros. 
Artigo 4º O Comitê Executivo 
1. A Comissão Executiva é composta de nove membros: três que representam 

os sindicatos, três que representam as organizações patronais e três membros 

em representam o governo central, os membros sindicais eleitos e  os 

representantes de empresas serão escolhidos entre os respectivos membros do 

Conselho de Geral. O Presidente será o Diretor-Geral do Instituto, que será 

um dos representantes da Administração Geral do Estado. 
Ele atuará como secretário, com voz mas sem voto, o Secretário do Conselho 

Geral. 
2. Cabe ao Comitê Executivo supervisionar e controlar a implementação das 

resoluções do Conselho Geral e propor as medidas que considere necessárias 

para o melhor cumprimento dos objectivos do Instituto. 
3. O Comitê Executivo se reunirá mensalmente e sempre que convocado 

pelo seu presidente por sua própria iniciativa ou de um terço dos seus 

membros. 
 
Decreto Real 238/2002 (que estrutura do Instituto de Migração e Serviços 

Sociais) 
Artigo 2. Órgãos diretivos. 
O Instituto de Serviços de Migração e Sociais está dividido nas seguintes 

órgãos: 
Participação na gestão controlo e vigilância : 
Conselho Geral. 
Comitê Executivo. 
De direção: 
Direção-Geral . 
Secretário-Geral e Diretores-Gerais Adjuntos . 
Artigo 3. Conselho Geral. 
1. O Conselho Geral é composto pelos seguintes membros: Treze 

representantes dos sindicatos mais representativos, em proporção à sua 

representação, treze representantes das organizações empresariais mais 

representativas e treze representantes da Administração Geral do Estado. 
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O presidente é o chefe da Secretaria-Geral de Assuntos Sociais,  e será um dos 

representantes do Governo, e designar um Vice entre os outros membros. 
Ele atuará como secretário, com voz, mas sem voto, o Secretário-Geral do 

Instituto de Serviços de Migração e Sociais. 
2. São atribuições do Conselho Geral: 
Elaborar as linhas de atução do Instituto de Migrações e Serviços Sociais. 
Preparar o projeto de orçamento. 
Aprovar o relatório anual, para sua apresentação ao Governo. 
3. O Conselho Geral funcionará na íntegra e se reunirá trimestralmente e 

sempre que convocado pelo seu presidente por sua própria iniciativa ou a 

pedido de um terço dos seus membros. 
Artigo 4. O Comite Executivo. 
1. A Comissão Executiva é composta por nove membros, três representantes 

de sindicatos, três representantes de organizações patronais e três 

representantes do Governo Central, sendo eleitos os representantes sindicais e 

empresariais entre os vogais de cada classe, membros do Conselho Geral. 
O presidente será o Diretor-Geral do Instituto de Serviços de Migração e 

Sociais, que será um dos membros representantes da Administração Geral do 

Estado. 
Atuará como secretário, com voz mas sem voto, e Secretário do Conselho 

Geral. 
2. Cabe ao Comitê Executivo supervisionar e controlar a implementação das 

resoluções do Conselho Geral, assim como propor medidas que considere 

necessárias para o melhor cumprimento dos fins do Instituto. 
3. O Comitê Executivo se reunirá mensalmente e sempre que convocado pelo 

seu presidente por sua própria iniciativa ou a pedido de um terço dos seus 

membros. 
Artigo 5. A Direcção-Geral. 
1. A Direcção-Geral assumirá as responsabilidades de atividades de 

planejamento, gestão, controlo e inspecção do mesmo para a realização de 

seus propósitos. 
2. O Director-Geral do Instituto, o representante legal da mesma, é livremente 

nomeado e exonerado por decreto real aprovado em Conselho de Ministros, 

sob proposta do Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais. 
 

  A participação é verificada não apenas dentro das unidades gestoras, mas também 

(em algumas situações) nas entidades colaboradoras do sistema. Nesse sentido, por exemplo, 

verifica-se o conselho tripartido para controle das atividades desenvolvidas pelas Mutuas de 

Acidentes do Trabalho e Enfermidades Profissionais da Seguridade Social (MATEPSS). 

   O mesmo, no entanto, não pode ser dito quanto à estruturação Ministerial, 

responsável pela administração central. Os Decretos Reais nº 1.887/2011 e 343/2012, que 

estruturam o Ministério do Emprego e Seguridade Social, nada traçam quanto à gestão social 

dentro desse órgão.  

   Essa ausência, contudo, não conduz a qualquer violação ao princípio participativo, 

já que as atribuições do Ministério do Emprego e Seguridade Social não são típicas de gestão, 

restringindo-se a atividades de mera supervisão das entidades ligadas à seguridade. Assim 

dispõe o artigo 5º, quanto às atribuições da Secretaria de Estado da Seguridade Social, órgão 
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responsável do Ministério do Emprego e Seguridade Social para exercer as atividades de 

administração: 

 

Artigo 5. Secretaria de Estado da Seguridade Social. 
1. A Secretaria de Estado da Seguridade Social, sob a autoridade do Ministro 

responsável pelas seguintes funções: 
a) A gestão e supervisão dos órgãos de administração e serviços comuns, 

ligados ao Departamento de Seguridade Social, sem prejuízo das 

competências de outros ministérios e outras unidades do departamento. 
b) O impulso e a direção da organização jurídica do sistema de seguridade 

social. 
c) A gestão e a coordenação da gestão dos recursos financeiros e custos de 

seguridade social. 
d) Planejamento e supervisão da gestão exercida pelos associados da 

seguridade social. 
 

  Pelo teor das atribuições fixadas à Secretaria, o que se verifica é que o Ministério, 

na verdade, não exerce propriamente gestão do sistema, mas sim fiscalização e controle externo 

(posterior) das entidades gestoras. Ainda que se aponte nos dispositivos o termo “gestão”, essa 

atuação se restringe, na verdade, à “coordenação dos recursos financeiros”, que já é totalmente 

definida pela Lei Orçamentária (quase sem qualquer liberalidade para gerir), ou sem qualquer 

concretude ou interferência real na liberdade das entidades gestoras.  

   Até porque, se os institutos têm autonomia administrativa, qualquer gestão 

compartilhada se apresentaria incompatível com isso. Como observa Voirin (1993, p. 101), a 

criação de institutos, com personalidade distinta do Estado, caracteriza-se justamente “pela 

ausência de vínculos de subordinação hierárquica entre os ministérios competentes ou seus 

agentes e os órgãos de direção das instituições autônomas”. 

  Daí porque ser possível afirmar a inexistência de qualquer restrição ou limitação ao 

princípio constitucional da gestão participativa pela legislação espanhola, que foca esse 

comando apenas aos contornos das entidades gestoras propriamente ditas.  

  Por seu turno, veja que apesar de inexistir conselho gestor no Ministério do 

Empregado e da Seguridade Social, este tem órgãos participativos auxiliares, com função 

consultiva. Como exemplo, cita-se o Conselho Geral da Formação Profissional (órgão 

consultivo para a participação institucional das administrações públicas e para formação 

profssional - Lei nº 1/1986) e o Conselho Econômico e Social (órgão consultivo do Governo 

em matéria socioeconômica e laboral - Lei nº 21/90). Quanto especificamente a este último, 

suas atribuições são: 
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Artigo sétimo. Funções. 
1. São funções do Conselho: 
1.1 Emitir parecer obrigatório sobre: 
a) Anteprojetos de leis do Estado e projetos de decretos reais legislativos que 

regulem matérias socioeconômicas e trabalhistas e projetos de decretos reais 

considerados pelo Governo como tendo especial transcendência na regulação 

das referidas matérias. Estão excluídos deste parecer obrigatório os 

anteprojetos de leis de orçamentos gerais do Estado.  
b) Anteprojetos de lei ou projetos de disposições administrativas que afetem 

a organização, competências ou funcionamento do Conselho. 
c) A remoção do Presidente e do Secretário-Geral do Conselho. 
d) Quaisquer outros assuntos, que, para cumprir uma lei estatutária, tenha que 

consultar o Conselho. 
1.2 Emitir parecer em assuntos, que com caráter facultativo, sejam submetidos 

a consulta pelo Governo da Nação ou seus membros. 
1.3 Elaborar, através de solicitação do Governo ou de seus membros ou por 

própria iniciativa, estudos ou informes, que, no contexto de interesses 

econômicos e sociais que são próprios dos interlocutores sociais, se 

relacionem com as seguintes matérias: Economia, Fiscalização, Relações do 

Trabalho, Emprego e Seguro Social, Assuntos Sociais, Agricultura e Pesca, 

Educação e Cultura, Saúde e Consumo, Meio Ambiente, Transporte e 

Comunicações, Indústria e Energia, Moradia, Desenvolvimento Regional, 

Mercado Único Europeu e Cooperação para o Desenvolvimento. 
1.4 Regular o regime de organização e funcionamento internos do Conselho 

de acordo com o previsto na presente lei. 
1.5 Elaborar e apresentar anualmente ao Governo, nos primeiros cinco meses 

de cada ano, um relatório sobre a situação socioeconômica e do Trabalho da 

Nação. 
2. O Conselho, através do seu Presidente, poderá solicitar informações 

complementares sobre questões que são submetidas, em caráter facultativo ou 

não, à consulta, desde que tais informações seja necessárias para emitir o 

parecer.   
3. a) O Conselho deverá emitir o seu parecer dentro do prazo fixado pelo 

Governo ou pelos Minsitros, em ordem de término do processo ou do pedido 

de consulta. 
b) O prazo para a emissão do parecer não será inferior a 15 dias, a menos que 

o governo declare a urgência , sendo que, nesse caso, o prazo não pode ser 

inferior a 10 dias. 
c) Transcorrido o prazo correspondente sem que o parecer haja sido emitido, 

este será considerado encerrado. 
 

  Na verdade, ao assim estruturar a participação social, o sistema espanhol acaba 

deixando clara a distinção que deve existir entre a participação gestora, desenhada pelo 

comando constitucional para a seguridade social, e as demais espécies de participações sociais, 

que podem ser extraídas do comando constitucional que estimula a atuação da sociedade na 

administração. 

  Mais do que isso. Ao criar também unidades gestores (institutos) independentes do 

Estado, deixa patente a autonomia administrativa dessas, afastando qualquer confusão entre 

suas atribuições e as do próprio Estado. Isso porque, com a criação das unidades, fixa-se, com 



163 

 

contornos precisos, a autonomia administrativa do ente, ou seja, é estabelecido, pela própria 

natureza da personalidade jurídica da entidade, que a ela é conferida independência na 

administração (gestão). 

   Dentro dessa estrutura, conserva-se no Estado (Ministério) apenas o poder de 

controlar essas entidades. Como destaca Voirin (1993), esse poder de controle não permite, por 

consequência, ao Estado dar instruções aos órgãos destas, nem tampouco intervir, como queira 

e de modo sistemático, na sua gestão. Ao contrário, esse controle só pode ser exercido de forma 

excepcional101. 

   É a partir daí que se aponta a verdadeira natureza dos conselhos gestores, ou seja, 

para se classificar como gestor, necessariamente o conselho deve estar constituído dentro das 

diretrizes e amarras traçadas pelo princípio da gestão democrática do sistema. Por outro lado, 

não tendo o conselho atribuições tipicamente de gestão, sua atuação mostra-se regida pela forma 

de “participação política”, de cunho tipicamente consultivo (em razão do desenho político 

constitucional) e sem alicerce no princípio constitucional analisado no presente trabalho.   

   Nesse particular, vale a pena trazer à tona, novamente, a lição apresentada por Fidel 

Ferreras Alonso e José Antonio Panizo Robles (2001, P. 1101), entre aquilo que denominam 

participação jurídica (calcada no princípio da gestão democrática do sistema) e a participação 

política (fundada na diretriz de participação social na Administração de uma forma geral): 

 

No sistema de seguridade social se diferenciam dois planos de participação: 

uma que se refere à função consultiva dos interessados na conformação dos 

critérios para as sucessivas reformas da seguridade social; outra que se 

concretiza mais e se refere ao controle da gestão propriamente dita. Nesse 

primeiro plano de participação trata-se da presença de catalizadores da opinião 

e conformação política nos regimes democráticos, evitando assim posteriores 

conflitos de interesses; no segundo plano vem muitas vezes imposto por 

características das instituições criadas pelo Governo para levar a cabo a gestão 

da seguridade social. É precisamente nesse âmbito onde se advém diversas 

intensidades de participação dos interessados na gestão da seguridade social; 

esta participação é a que poderia ser chamada como participação jurídica. A 

outra se trata de uma participação política, mais genérica, sem limites precisos 

de sua intensidade. 
 

  Ao analisarem expressamente as duas formas de participação no sistema espanhol, 

os autores são claros em apontar como exemplo de participação política o Conselho Econômico 

                                                 
101 Ao descrever sobre este controle exercido pelo Estado, observa o autor que este será, via de regra, a posteriori, 

no campo financeiro e sobre a legalidade das decisões adotadas, como também, a priori, excepcionalmente em 

algumas situações específicas, como na indicação dos titulares na função de direção ou na designação de alguns 

membros para compor o próprio órgão deliberativo (VOIRIN, 1993, p. 133). 
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e Social e, como participação jurídica, “a participação social na gestão da seguridade social” 

dentro dos “órgãos gestores”.   

  É justamente por isso que não merece censura, quanto ao seu objeto, à estruturação 

dos conselhos gestores dentro do sistema espanhol. Ao revés, justamente por integrarem órgãos 

administrativos autônomos, exercem atividades tipicamente de gestão, sem qualquer confusão 

com atividades políticas, como ocorre no Brasil. 

  No sistema brasileiro, por seu turno, a pretexto de se potencializar a atuação dos 

conselhos gestores (conferindo atividades não afetas diretamente à gestão), acaba-se, muitas 

vezes, retirando dele toda a tipificação que o caracteriza (já que, em algumas situações, o 

conselho gestor não exerce qualquer atividade típica de gestão – exemplo: CNPS que não tem 

qualquer ingerência sobre a gestão do INSS). Além disso, a não criação de entidades autônomas 

faz com que a confusão entre atribuições políticas e propriamente de gestão seja permanente, 

dificultando o isolamento das atividades tipicamente de gestão (que exigem participação 

social). 

  É dentro desse contexto nebuloso que se verifica as incongruências dos conselhos 

gestores brasileiros. 

  Conforme já foi apontado anteriormente, o CNPS está totalmente vinculado ao 

Ministério de Previdência, mesmo existindo uma entidade autônoma (INSS) incumbida de gerir 

o principal regime previdenciário do País.  

  Nesse particular, cumpre destacar que o INSS, apesar de ser uma autarquia federal, 

e, por assim o ser, gozar de autonomia administrativa, tem sua gestão totalmente dissociada da 

diretriz participativa fixada pelo ordenamento Constitucional. Nesse sentido, é o que fixa o 

Regimento Interno do INSS (Decreto nº 7.556/2011): 

 

Art. 2o  O INSS tem a seguinte estrutura organizacional: 
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente: 
a) Gabinete; 
b) Assessoria de Comunicação Social; 
c) Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica; 
d) Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação; e 
e) Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Instituto Nacional do Seguro 

Social; 
II - órgãos seccionais: 
a) Procuradoria Federal Especializada; 
b) Auditoria-Geral; 
c) Corregedoria-Geral; 
d) Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística; e 
e) Diretoria de Gestão de Pessoas; 
III - órgãos específicos singulares: 
a) Diretoria de Benefícios; 
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b) Diretoria de Saúde do Trabalhador; e 
c) Diretoria de Atendimento; e 
IV - unidades descentralizadas: 
a) Superintendências-Regionais; 
b) Gerências-Executivas; 
c) Agências da Previdência Social; 
d) Procuradorias-Regionais; 
e) Procuradorias-Seccionais; 
f) Auditorias-Regionais; e 
g) Corregedorias-Regionais. 
Art. 3o  O INSS é dirigido por um Presidente e cinco Diretores. 

  

  Conforme pode ser observado, a gestão do Instituto é feita pelo presidente e 

diretores, sem qualquer intervenção de um órgão colegiado participativo. Ao revés, não há 

dentro da estrutura orgânica da instituição qualquer previsão de criação ou estruturação de um 

“conselho gestor participativo”. 

  A construção do órgão participativo no subsistema de saúde goza da mesma 

desproporção quando se aponta conselho como órgão genuinamente de gestão. Ainda que neste 

subsistema a opção brasileira tenha sido pela descentralização parcial da atividade (a 

titularidade do sistema de saúde permanece com a própria Administração direta, só havendo 

descentralização entre esferas políticas distintas), a legislação que o estrutura, originariamente, 

não o considera. Nesse sentido, dispõe a Lei 8.080/90, quando fala “da direção e da gestão” do 

sistema: 

 

Lei nº 8.080/90 
Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com 

o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera 

de governo pelos seguintes órgãos: 
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente; e 
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente. 
 

  Apesar da Lei 8.080/90 ser a norma estrutural que define a “organização e o 

funcionamento dos serviços” à promoção, proteção e recuperação da saúde, nada é previsto 

quanto à gestão partilhada. A mencionada norma, apesar de não ignorar a existência do CNS, 

restringe-se a fixar a ele apenas três funções, quais sejam, fiscalização financeira dos depósitos 

em conta especial, fixação de diretrizes a serem observadas pelos planos de saúde e aprovação 

dos valores de remuneração dos serviços de cobertura. Veja: 
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Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de 

cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de 

Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados 

em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 

dos respectivos Conselhos de Saúde.  
Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas 

na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e 

da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. 
 

  Ainda que a Lei nº 8.142/90 tenha instituído dentro do Sistema o Conselho de Saúde 

como “instância colegiada”, sem fazer qualquer alteração na legislação estrutural, definiu sua 

atuação apenas para atuar “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” (art. 1ª, §2º). 

  Ora, quem apenas define estratégias (sem qualquer cunho impositivo) e/ou realiza 

controle da execução da política de saúde (sem qualquer força deliberativa vinculante) 

propriamente não gere, no máximo, exerce vigilância sobre parte das atividades102. 

  Por fim, o sistema assistencial é o que mais apresenta, ainda que formalmente, uma 

estruturação compartilhada para o exercício da gestão do subsistema. A Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei nº 8.742/93), ao estruturar a organização e gestão da assistência, 

expressamente aponta o conselho gestor como integrante da gestão: 

 

Art. 6o  A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a 

forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único 

de Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos: 
[...] 
§ 2o  O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos 

de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social 

abrangidas por esta Lei.  
3o  A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
 

                                                 
102 Outro exemplo dessa distorção é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Conforme preceitua 

o artigo 1º, da Lei nº 9.782/99, compete a esta Autarquia “atividades de regulação, normatização, controle e 

fiscalização na área de vigilância sanitária” (art. 1º, da Lei nº 9.782/99). 

 Apesar de tamanha atribuição na área da saúde, em sua estruturação não há propriamente a previsão de órgão 

gestor com participação social. 

 O que existe, apenas, é o “conselho consultivo” que, pela própria terminologia empregada pela legislação, tem 

função apenas opinativa (art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 9.782/99), sem qualquer poder deliberativo. Até 

porque, como disciplina expressamente a legislação, “a gerência e a administração da Agência” deve ficar 

exclusivamente sob o comando “uma Diretoria Colegiada, composta por até cinco membros, sendo um deles 

o seu Diretor-Presidente” (art. 10).  
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  Veja que há expressa previsão de atribuições de gestão como, por exemplo, 

“coordenação da Política Nacional de Assistência Social” (art. 17), além das atribuições 

específicas de aprovar a política nacional de assistência, aprovar a proposta orçamentária, 

acompanhar e avaliar a gestão dos recursos. No entanto, essas atribuições, ainda que possam 

ser apontadas como avançadas se comparadas com os outros dois conselhos, também não 

podem ser consideradas como efetiva gestão, já que quem gere define ou participa da definição, 

e não apenas exerce atividade de “chancelar”, como aprovar políticas ou proposta orçamentária.  

   Sob esse último aspecto (proposta orçamentária), a comparação entre as atribuições 

do CNAS com o Conselho Gestor Espanhol deixa clara a diferença de perspectiva entre o 

ordenamento brasileiro e o espanhol: enquanto os conselhos gestores na Espanha “elaboram” 

os critérios de atuação dos institutos e o próprio projeto orçamentário, os conselhos brasileiros 

apenas “aprovam” aquilo que já foi definido. Melhor explicando: valendo-se do exemplo 

espanhol, pode-se dizer que as atribuições dos conselhos ficam genericamente caracterizadas 

nas seguintes atribuições: 

 

a) Elaborar os critérios de atuação do Instituto.  

b) Elaborar o projeto de orçamento de acordo com as disposições da Lei 

de Orçamento. 

c) Aprovar o relatório anual a ser apresentar ao Governo. 

 

 Pelas atribuições, verifica-se que, de fato, é o conselho que define a gestão, já que é ele 

quem traça (elabora) a atuação do Instituto e a projeção orçamentária de gasto. Além disso, 

exerce o controle da gestão, uma vez que “aprova” o relatório anual (medida exigida justamente 

para que o conselho consiga avaliar se os critérios de atuação e projeção orçamentários que 

foram definidos por ele foram cumpridos pelos responsáveis pela direção da entidade). 

 A sistemática brasileira é a inversa: o conselho apenas “aprecia e aprova” após a devida 

definição de órgão que não é o participativo (seja no que diz respeito às políticas, seja no que 

diz respeito à proposta orçamentária). E pior, ainda que desempenhe atividade apenas de 

chancelar, e não propriamente de gestão (já que quem gere faz parte do processo de definição, 

participando de suas discussões), não há qualquer previsão quanto aos efeitos jurídicos de uma 

não aprovação (seja quanto à ausência de manifestação, seja com a manifestação contrária ao 

apresentado). 
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 Diante de todo o exposto, é forçoso concluir que os conselhos gestores da seguridade 

social no Brasil ainda não foram estruturados como instrumentos de gestão participativa como 

preceitua o artigo 194, inciso IV, da Constituição Federal103. 

 Sob o pretexto de buscar ampliar os poderes dos conselhos gestores, impingindo-os 

atribuições políticas para definição de políticas públicas na seguridade social (como tem 

sustentado a doutrina pátria), a legislação nacional deve ser alterada para conferir aos conselhos 

seu verdadeiro escopo de órgão gestor de participação social. O déficit legislativo apontado 

pela doutrina, na verdade, deve ser extraído, não pela ausência de regras jurídicas para conferir 

aos conselhos poderes para definir políticas públicas, mas sim para efetivamente gerir o sistema 

de seguridade social. 

 Uma exata potencialização ao princípio da gestão democrática da seguridade social se 

faz, na realidade, conferindo efetivos poderes gestores aos órgãos participativos, que ainda não 

existem. Tentar potencializar a atuação desses órgãos gestores, conferindo poderes para ditar e 

limitar políticas públicas, além não encontrar fundamento no princípio constitucional em 

comento, esbarra na própria estruturação constitucional do Poder. 

 Por fim, cumpre registrar que, apesar de o sistema espanhol poder ser empregado como 

exemplo quanto à estruturação legal dos conselhos, críticas devem ser feitas quanto à forma de 

fixação dos participantes e à extensão da atividade de gestão fixada pela legislação ordinária 

daquele País (art. 30 da Lei Geral de Seguridade Social Espanhola). 

  Quanto à extensão da participação, a crítica reside na relação ao termo geral e amplo 

empregado pela Constituição (“interessados”), em contrapartida à restrição apresentada na 

redação do artigo 30 da LGSS (“representantes de distintos sindicatos, organizações 

empresariais”). Já quanto aos limites da atuação, argumenta-se que a legislação tolhe a 

                                                 
103 Um exemplo de exceção a essa afirmação, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é o conselho 

deliberativo das entidades de previdência complementar. Nos termos do que estabelece a Lei 

Complementar nº 108/2001, as entidades fechadas de previdência complementar serão administradas 

por entidades organizadas estruturalmente com conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-

executiva. 

O conselho deliberativo, “responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de 

seus planos de benefícios” (art. 10), é órgão paritário, com “representantes dos participantes e assistidos 

e dos patrocinadores” (art. 11), tem as seguintes atribuições: definir a política geral de administração da 

entidade e de seus planos de benefícios; alterar o estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, bem 

como a implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador; gerir investimentos e plano de 

aplicação de recursos; autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a cinco por 

cento dos recursos garantidores; contratar auditor independente atuário e avaliador de gestão, observadas 

as disposições regulamentares aplicáveis; nomear e exonerar membros da diretoria-executiva; e 

examinar, em grau de recurso, das decisões da diretoria-executiva. 
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participação ampla e irrestrita, uma vez que fixa apenas a atividade de “controle e vigilância da 

gestão das entidades gestoras”. 

 Como observa Cañada (2007), o preceito mencionado, ao reduzir a participação nos 

órgãos apenas dos trabalhadores e empresários, atinge o princípio da universalidade subjetiva 

próprio do sistema de seguridade social, já que o termo “interessados”, por sua generalidade, 

deve compreender todos os cidadãos indistintamente, e não apenas grupos, classes ou 

organizações104.  

 Observa a mencionada autora, também, que a atuação de “controle e vigilância na 

gestão” retira propriamente a atividade de gestão propriamente dita, características das funções 

decisórias dos órgãos fortemente controlados pelo Estado. Nesse caminho, é também o 

raciocínio empregado por Suárez Gonzáles e Ferreas Alonso (1980), que a definem como 

modelo de participação passiva e tangencial, caracterizada pela atividade estática e exterior à 

própria gestão. 

 Esse mesmo raciocínio é empregado por Domingo A. Sánchez Navarro (2003). Como 

observa o mencionado autor, ao dispor que a participação se dará no controle e vigilância da 

gestão, o legislador espanhol negou indiretamente a competência gestora ativa, caracterizada 

justamente pelo poder de decisão, de proposta ou informação, além de classificar como 

subordinada e de colaboração a participação social fiscalizante.  

 Mesmo com as críticas apresentadas quanto à restrição à atividade de gestão dos 

conselhos, o que tem levado alguns autores a negar a “gestão ativa” desses órgãos, verifica-se 

que os conselhos espanhóis, mesmo assim, apresentam atribuições para gerir muito mais amplas 

e reais que os conselhos gestores brasileiros, o que reforça, ainda mais, a incompletude e 

incongruência do sistema nacional, cuja “gestão ativa” dos conselhos gestores é impingida de 

forma clara e objetiva pela Constituição.  

                                                 
104 Cañada (2007, p. 100) observa: 

Assim foi configurado o desenvolvimento do direito de participação na seguridade social de nosso 

ordenamento, (esquecendo) a universalidade subjetiva que identifica nosso Sistema e que é consagrada pela 

própria Constituição, equiparando o conceito ‹interesados› simplesmente a trabalhadores, reconhecido seu 

direito de participação institucional aos sindicatos mais representativos ou suficientemente representativos, o 

que pode ser classificado como ‹uma representatividade de interesses em sentido relativo›  que não parece 

constituir, por si só uma garantia da plena e efetiva participação de todos os grupos e setores das instituições 

da seguridade social – tradução livre (Así  se  há  configurado  el  desarrolho  legal  del  derecho  de  

participación  em  la  Seguridad  Social  em  nuestro ordenamento,  ‹olvidando›  la  universalidade  subjetiva  

que  identifica  nuestro  Sistema  y  que  consagra  la  propia Constitución y equiparando el concepto 

‹interesados› simplesmente a trabaljadores, reconociendo su derecho de participación institucional a los 

sindicatos más representativos o suficientemente representativos, lo que no puede sino calificarse como ‹uma 

representatividade de interesses em sentido relativo› que no parece constituir por sí solo um cuace adecuado y 

suficiente para garantizar la plena y efectiva participación de todos los grupos e sectores em las instituciones 

de Seguridad Social). 
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CONCLUSÕES 

 

 

  Alicerçada no forte movimento social que fomentou o processo constituinte de 1988 

e no aspecto histórico do desenvolvimento dos sistemas de seguridade, destacado inclusive 

pelas organizações internacionais, a Constituição Brasileira estabeleceu como norma 

principiológica de estruturação do sistema de seguridade social nacional a participação social. 

  O inciso VII, § único, do artigo 194, da Constituição Federal, trouxe comando 

definindo a base democrática do sistema, o que impinge a participação dos interessados. Sua 

finalidade se destaca não apenas pela aproximação entre estado e sociedade, conciliando a 

transformação inicial do sistema de privado em público, mas também como medida de 

eficiência e probidade, uma vez que garante aos próprios interessados via para melhor 

identificação e promoção de seus direitos, além de o próprio Estado constatar com maior 

precisão onde e como precisa atuar. 

  Trata-se de disposição que estabelece não apenas a descentralização administrativa 

e fiscal (unidades específicas), mas também política, uma vez que confere aos atores envolvidos 

com a seguridade social o poder de participar da gestão. Coloca-se, dessa forma, como princípio 

constitucional organizatório, exigindo a criação de órgãos sociopolíticos para que as decisões 

participativas ocorram: o princípio constitucional é claro em dispor que a atuação social se dará 

na “administração”, com “gestão” nos “órgãos colegiados”. 

   Justamente porque a participação se institucionaliza dentro da estrutura estatal, sua 

formalização exige definição legal, com observância das diretrizes fixadas no princípio 

constitucional. Sob esse aspecto, a Constituição garante a plena amplitude de participação de 

todas as espécies de interessados (representação multipartite), vinculação com o Poder 

responsável pela “gestão” do sistema (já que a participação se dá na “administração”) e poder 

deliberativo, já que sem poder de decisão não é possível falar em “descentralização”, nem 

tampouco em atos de efetiva gestão. 

   No que diz respeito especificamente ao âmbito de deliberação dos órgãos 

participativos, ainda que o termo “gestão” admita uma conceituação ampla, englobando 

também a noção de participação direta na própria definição de políticas que atinjam e 

configurem direitos de seguridade social, como sustenta fortemente a doutrina nacional, a 

estruturação constitucional das competências político-administrativas limita essa abrangência, 
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impingindo uma atuação deliberativa mais restrita, distante da ingerência estrutural e definidora 

do sistema.  

   Além disso, a natureza orgânica dos órgãos participativos que se extrai do Texto 

Constitucional, apesar de garantir poderes políticos a tais órgãos, não os aponta com autonomia 

administrativa e funcional, para que pudessem se sobrepor aos demais Poderes. Não menos, a 

Constituição Federal traça regras claras, fixando competência ao Poder Legislativo e Executivo, 

legitimando-os diretamente para estruturação e definição política da seguridade. 

   Dentro desse contexto, resta inviabilizado em grande parte o raciocínio de que 

poderiam os conselhos também atuarem sobre as diretrizes estruturais do sistema, devendo ficar 

restritos a “gestão propriamente dita”, assim consideradas prerrogativas para fixar diretrizes e 

orientação do órgão diretivo, para deliberar sobre questões gerais de gestão e para controlar a 

administração do órgão diretivo. 

   É justamente por isso que se faz necessário fixar que o princípio constitucional da 

gestão participativa na seguridade social traz regra de especialização de função, e não divisão 

de poderes. Além disso, pelos termos “descentralizado”, “gestão” e “órgãos colegiados”, 

empregados expressamente pela Constituição, impõe-se fixar que os conselhos gestores 

deverão integrar todos os níveis de governo e entidades públicas em que haja gestão do sistema.  

   Por fim, a diretriz participativa traçada pelo princípio constitucional analisado, 

caminha dentro do próprio princípio sociológico (predominância de interesses) que orienta toda 

a divisão político-administrativa da Constituição: a estruturação dos órgãos participativos 

ganha densidade na mesma proporção da proximidade que se estabelece entre cidadão e 

realidade a ser deliberada. Havendo interesses locais e regionais, a predominância e a atuação 

dos órgãos participativos se desenvolverão com maior plenitude, já que são nessas áreas que a 

gestão se apresenta de forma mais concreta. Por seu turno, deliberações afetas à estruturação 

do sistema e às regras gerais universais afastam a atuação dos órgãos participativos, colocando-

a de forma mínima: a legitimidade, em respeito ao princípio sociológico em comento e à própria 

natureza universalizante do sistema, exige a atuação dos órgãos legislativos, já que esses 

apresentam uma representativa maior do que a de um órgão participativo para representar o 

todo nacional. 
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