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Prefácio

A obra que ora se apresenta, escrita por professores do curso de 
Direito da Universidade José do Rosário Vellano, campus Belo Hori-
zonte aborda com zelo temas voltados para políticas públicas. A obra 
compreende temas e questionamentos abordados no mestrado que ora 
se pretende implantar. 

A obra tem início com o autor André Rubião tratando da regu-
lamentação das políticas públicas de participação social no Brasil: a 
polêmica envolvendo o Decreto n. 8.243/14. Pondera o autor, que 
a turbulência política em meio a qual ele foi publicado (envolvendo 
diversas denúncias de corrupção contra o governo) e o instrumento 
normativo utilizado (um decreto que não levou em conta a participa-
ção do Legislativo) contribuíram para o seu revés, mas a pauta que ele 
incorporava, no sentido de solidificar e de aperfeiçoar a participação 
social, não deve ser deixada de lado, tendo em vista a demanda pelo 
alargamento do espaço público e por inovações institucionais que 
observamos hoje em dia.

Em seguida, o autor Carlos Henrique Soares trata do diagnóstico do 
Juizado Especial Cível pelo IPEA, traçando resultados e considerações. 
Aduz que os Juizados Especiais não têm proporcionado um efetivo 
“acesso à justiça”, quando este é encarado em termos qualitativos e 
na perspectiva de um Estado Democrático de Direito. Afirma que as 
decisões proferidas nos referidos tribunais especiais são dadas de forma 
aristocrática, não sendo permitida a efetiva participação das partes em 
contraditório. 

O autor Daniel Vieira Sarapu expõe sobre o acesso à renda como 
direito social, apontamentos em torno da construção de uma polí-
tica pública de proteção social não-contributiva. Aponta os aspectos 
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controvertidos que gravitam em torno do debate acerca do acesso à 
renda como um direito social instituído no quadro da CRFB/88. Mais 
especificamente, apresenta a divergência de posições acerca do papel 
dos programas de transferência de renda enquanto caminho para a 
efetivação da cidadania. 

Após, o autor Denilson Victor Machado Teixeira apresenta o tema 
seguridade social: espécies, princípios e políticas públicas. Salienta que 
a seguridade social, estando balizada num seguro social progressivo, 
inclusive categorizando-se os direitos sociais do ser humano (assistên-
cia aos desamparados, previdência e saúde), nos termos do art. 6º da 
CRFB/1988, visa cobrir as contingências sociais, de tal modo que se 
concretizem as diretrizes da prevenção (evitar a ocorrência do evento 
danoso) e da remediação (amenizar os efeitos maléficos do evento 
danoso), e, por via de consequência, possibilita os implementos do 
bem-estar e da justiça sociais, através das políticas públicas.

Os autores Edgar Gáston Jacobs Flores Filho, Rita de Cássia Ribeiro e 
Rita de Cássia Marques sustentam que boas regras jurídicas podem ser 
a base para desenvolvimento econômico de um país. Na visão neo-
-institucionalista da economia ressaltam que regras de boa qualidade 
podem criar instituições eficientes e reduzir custos de transação. No 
caso da gastronomia, por exemplo, regras jurídicas sobre propriedade 
intelectual poderiam ser bastante úteis para agregar valor aos produtos 
do setor e fomentar inovação e desenvolvimento.

Em seguida, os autores Flávio Quinaud Pedron e Juliana Diniz 
Pereira ao tratar da teoria da integridade de Dworkin e a técnica de 
um balanceamento de princípios de Alexy, apresentam um exercício 
hermenêutico a partir do julgamento da ADPF n. 54 pelo STF. Con-
cluem que o percalço tumultuado do processo da ADPF-54 não pode 
obscurecer o grande avanço que representou o seu provimento final, 
por traduzir-se em redução de sofrimento humano, mas também por 
representar um passo importante do judiciário brasileiro em direção à 
ampliação de direitos e garantias.

O autor Germano Luis Gomes Vieira trata das políticas públicas 
ambientais para a garantia de um direito fundamental. Ressalta que a 
acentuação de um direito fundamental ao ambiente sadio com caráter 
circular, essencial à dignidade da pessoa humana, de poder/dever, abre 
caminho à aplicação de recursos financeiros, humanos e políticos na 
promoção de um ambiente sadio e sustentável para benefício das pre-
sentes e futuras gerações.
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Após, a autora Lílian C. B. Gomes expõe sobre o conceito de es-
paço público plural: desafios para o aprofundamento democrático no 
Brasil. Aduz que é essa porosidade e abertura do espaço público que 
podem possibilitar um debate que lide com as questões da igualdade e 
da diferença em termos de paridade de participação que aponte para 
as possibilidades de aprofundamento democrático no Brasil onde todos 
os grupos e/ou indivíduos tenham condições de exercer com liberdade 
e igualdade os seus diferentes projetos de vida boa. 

Já a autora Zamira de Assis trata da resposta ao HIV/AIDS no Brasil, 
prostituição e as políticas públicas de proteção à mulher. Assevera que a 
velha divisão social das mulheres em honestas e não honestas, assombra 
os debates sobre a prostituição e a vida das mulheres que se prostituem, 
o que somente é afastado quando, a partir de reivindicações da catego-
ria, problemas que lhe são centrais passam a ser debatidos juntamente 
com as questões de saúde, portanto, juntamente com problemas que 
interessam a todos.

A autora Mary Cristina Neves Mansoldo traz considerações sobre 
o Direito Penal e criminologia sob a influência da mundialização e 
as novas tendências mundiais de políticas públicas criminais. Pondera 
que as tendências mundiais de políticas criminais indicam a priorida-
de das sociedades mundiais se unirem na troca de conhecimentos e 
experiências para a criação e a aplicabilidade de medidas preventivas 
que controlem o aumento contínuo da criminalidade.

O autor Paulo Roberto Coimbra Silva, por sua vez, ao tratar do tri-
buto e as políticas públicas afirma que os impostos, como tributos não 
vinculados (cujas hipóteses de incidência descrevem atos e situações 
próprias dos particulares – art. 16, CTN) e afinalísticos ou não afe-
tados (podendo ser dirigidos para a realização de quaisquer objetivos 
constitucionalmente legitimados – art. 167, IV, CR/88), se revelam 
a espécie de tributo mais adequada e propensa para a consecução de 
efeitos ou funções extrafiscais. Contudo, ressalva, os objetivos extrafiscais 
encampados devem, necessariamente, estar incluídos na competência 
regulatória (competência material, arts. 22 a 30 da CR/88) do ente 
federado competente para instituir o imposto ao se atribuir efeitos ou 
função extrafiscal.

Já os autores Luiz Antônio De Avelar Bergamini Segundo e Rafael 
Morais Carvalho Pinto tratam da terceirização, ressaltando a polêmica do 
Projeto de Lei n. 4.330/04 acerca da possibilidade da terceirização da 
atividade-fim das empresas. Sustentam que a pactuação trabalhista com 
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as empresas intermediárias, gera uma diminuição do valor econômico 
do trabalho e, em vista disso, propicia a fixação de um padrão inferior 
de direitos a esses trabalhadores.

Os autores Délia Mara Vilani Monteiro e Bruno Wanderley Júnior efetu-
am considerações sobre as políticas públicas no Estado Democrático de 
Direito, salientando que a adoção de políticas públicas, com metas sociais 
bem definidas, o consenso e cooperação entre as diversas forças para a 
manutenção e a continuidade das experiências positivas no campo das 
políticas públicas devem ser objetivos de longo prazo não somente de 
um governo, mas do Estado brasileiro. Afirmam que as políticas públicas 
devem reunir os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como 
as três esferas de poder da Federação, visando atingir maior número de 
brasileiros, melhor controle e mais transparência das políticas públicas.

A autora Simone Letícia Severo e Sousa expõe acerca das políticas 
de saúde no Brasil, no que tange o fornecimento de medicamentos. 
Ressalta que o Sistema de Saúde Brasileiro é composto principalmen-
te por serviços privados e constitui-se num dos maiores mercados de 
compra e venda de serviços de saúde do mundo, tanto que a própria 
Constituição autorizou a atuação da iniciativa privada na prestação de 
serviços de assistência à saúde. Ressalta que a questão dos medicamentos 
tem causado inúmeras demandas judiciais em todos os Estados Brasi-
leiros, afirmando que a tendência continua sendo no sentido de que 
o Estado tem o dever de fornecer medicamentos a todos os cidadãos, 
em consonância com o disposto na Constituição Federal. Salienta que 
compete à União, ao Distrito Federal e aos Municípios, conjuntamente 
prestar assistência à saúde.

A autora Cristiana Fortini finaliza a obra com o tema o agir estatal 
em face do Estado Democrático de Direito: plano diretor e controle 
judicial. Aduz que o Plano Diretor constitui ferramenta necessária 
à política urbana, será implantado por meio de lei que envolverá os 
Poderes Executivo e Legislativo, exigindo-se, para sua constitucional 
elaboração, a reserva de espaço para participação popular direta, e não 
apenas por meio dos agentes políticos.

A obra representa mais uma contribuição dos autores para os 
debates que se travam em torno do tema políticas públicas.

Nossos sinceros agradecimentos aos autores que contribuem 
substancialmente dia após dia para a qualidade do ensino, pesquisa e 
extensão do curso de Direito da Universidade José do Rosário Vellano 
– Unifenas/Campus Belo Horizonte.
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1

A regulamentação das 
politicas de participação  

social no Brasil: 
A polêmica envolvendo o Decreto 8.243/14

André Rubião1

Introdução 
No dia 23 de maio de 2014, o governo Dilma Rousseff publicou 

o Decreto 8.243, instituindo a Política Nacional de Participação Social, 
cujo objetivo era “fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias 
democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração 
pública federal e a sociedade civil” (BRASIL, 2014).

A notícia estourou como uma bomba. Poucos dias depois, o jornal 
O Estado de S. Paulo passou a publicar uma série de ataques. Termos 
como “decreto bolivariano”, “risco de poder paralelo” e “volta aos so-
vietes” estamparam as páginas do periódico, sob a batuta de importantes 
juristas, cientistas sociais, membros do Poder Legislativo e ministros do 
STF.2 A contraofensiva não demorou. O título de uma matéria publicada 
na Carta Capital ditou o tom da reação: A guerra medieval do Estadão 
contra a democracia participativa.3 

Ao mesmo tempo, enquanto o governo defendia o Decreto, visto 
como uma resposta às manifestações de junho de 2013 e como uma 

1 Doutor em Ciência Política (Universidade Paris 8), mestre em Filosofia do Direito 
(Universidade Paris 2), é professor na UNIFENAS/BH e na Faculdade de Direito 
Milton Campos, além de pesquisador no Centro de Estudos Sociais da América 
Latina (CES-AL).

2 Cf:  <politica.estadao.com.br/noticias/geral,decreto-que-institui-conselhos-popu-
lares-abre-debate-sobre-risco-de-poder-paralelo,1507536>, consulta em 10/04/15.

3 Cf:<www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-guerra-medieval-do-Esta-
dao-contra-a-democracia-participativa/4/31112>, consulta em 10/04/15.

BOOK_DireitoePoliticas.indb   15 21/09/15   21:06



Direito 
e políticas 

públicas

A obra que ora se apresenta, escrita por professo-
res do curso de Direito da Universidade José do 
Rosário Vellano, campus Belo Horizonte aborda 

com zelo temas voltados para políticas públicas. A obra 
compreende temas e questionamentos abordados no 
mestrado que ora se pretende implantar.

Paulo Roberto Coimbra Silva
Simone Letícia Severo e Sousa

[Orgs.]

1. A regulamentação das politicas de 
participação social no Brasil: A polêmica 
envolvendo o Decreto 8.243/14 
André Rubião

2. Diagnóstico do Juizado Especial Cível 
pelo Instituto de Pesquisa Econômicas 
Aplicada (IPEA): Resultados considerações 
Carlos Henrique Soares

3. O acesso a renda como direito social: 
apontamentos em torno da construção de 
uma política pública de proteção social 
não-contributiva
Daniel Vieira Sarapu

4. Seguridade social: espécies, princípios e 
políticas públicas
Denilson Victor Machado Teixeira

5. A propriedade intelectual e o desenvolvi-
mento econômico: estudo empírico interdis-
ciplinar sobre o mercado da gastronomia
Edgar Gastón Jacobs Flores Filho
Rita de Cássia Ribeiro
Rita de Cássia Marques

6. A teoria da integridade de Dworkin e a 
técnica de balanceamento de princípios de 
Alexy: Um exercício hermenêutico a partir 
do julgamento da ADPF n. 54 pelo STF 
Flávio Quinaud Pedron
Juliana Diniz Pereira

7. Políticas públicas ambientais para a 
garantia de um direito fundamental 
Germano Luis Gomes Vieira

8. Por um conceito de espaço público 
plural: Desa� os para o aprofundamento 
democrático no Brasil 
Lilian C. B. Gomes

9. Resposta ao HIV/AIDS no Brasil, prostituição 
e as políticas públicas de proteção à mulher 
Zamira de Assis

10. Direito Penal e Criminologia sob a in� u-
ência da mundialização e as novas tendên-
ciais mundiais de políticas públicas criminais 
Mary Cristina Neves Mansoldo

11. O tributo e as políticas públicas
Paulo Roberto Coimbra Silva

12. Terceirização: A polêmica do Projeto de 
Lei nº 4.330/04 acerca da possibilidade da 
terceirização da atividade-� m das empresas 
Luiz Antônio de Avelar Bergamini Segundo
Rafael Morais Carvalho Pinto

13. Considerações sobre as políticas públi-
cas no Estado Democrático de Direito 
Délia Mara Vilani Monteiro
Bruno Wanderley Júnior

14. Políticas de saúde no Brasil: O forneci-
mento de medicamentos 
Simone Letícia Severo e Sousa

15. O agir estatal em face do estado democrá-
tico de direito: Plano diretor e controle judicial 
Cristiana Fortini

2515447885849

ISBN 978-85-8425-154-4

Paulo Roberto Coim
bra Silva

Sim
one Letícia Severo e Sousa 

[Orgs.]

Direito e políticas públicas

CAPA_DireitoePoliticas_210915_Tales.indd   1 24/09/15   12:06




