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Apresentação

Este livro (coletânea), que vem a público pela Editora D’Plácido, 
é resultado de dedicada pesquisa realizada por alunos mestrandos e 
doutorandos do Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, sob a minha orientação, parti-
cipação e coordenação, na condição de professor da Disciplina “Direito 
e Políticas Públicas”.

A obra versa sobre políticas públicas no plano das Constituições 
brasileiras, da legislação infraconstitucional, da doutrina especializada, do 
Legislativo, do Judiciário e do Tribunal de Constas da União.

Os artigos abordam os seguintes conteúdos: 

1) Capítulo introdutório, evolução das políticas públicas nas cons-
tituições brasileiras e na legislação infraconstitucional: enfoque 
na alimentação, na saúde e na educação; 

2) O dever do Estado de implementar políticas públicas com vistas 
a reduzir as desigualdades sociais; 

3) (Re)pensando o dever fundamental de pagar tributos e sua 
realização com as políticas públicas; 

4) Processo legislativo e políticas públicas; 

5) A instrumentalidade da atividade financeira do estado para 
atender as necessidades públicas e alcançar o desenvolvimento 
nacional: o dever de planejar e executar políticas públicas; 
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6) A democracia direta como fonte de legitimidades políticas das 
políticas públicas; 

7) Parcerias na implantação de políticas públicas de infraestrutura 
no Brasil; 

8) A desapropriação como política pública a partir da ação estatal 
planejada: o foco no cidadão; 

9) Governança pública: reflexões sobre a importância da governança 
na formulação e efetivação das políticas públicas; 

10) A efetivação de políticas públicas: uma análise a partir do fenô-
meno da judicialização da saúde no Brasil; 

11) Abundância de recursos minerais e o desenvolvimento eco-
nômico do Estado de Minas Gerais: análise sob perspectiva de 
política pública desenvolvimentista.

Como se vê, as principais políticas públicas foram objeto da pesquisa. 
Cada coautor se esforçou, com o propósito de oferecer ao leitor, aspectos 
relevantes sobre as políticas públicas desenvolvidas no País.

Espera-se que o resultado da pesquisa, refletida em cada capítulo, 
possa ser útil aos advogados em geral e em especial aos advogados pú-
blicos, os defensores públicos, aos membros do Ministério Público, aos 
magistrados e aos estudantes de Direito, da Graduação e da Pós-Graduação 
(lato sensu e stricto sensu).

Com o objetivo de facilitar o acesso pelos interessados, o livro será 
disponibilizado na forma impressa e na forma eletrônica — e-book.

Belo Horizonte, julho de 2020

Edimur Ferreira de Faria
Coordenador da pesquisa
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