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“Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”  

Paulo Freire  



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho consiste em uma pesquisa documental sobre o impacto do Decreto nº 

9.759, de 2019, na participação social realizada por meio de órgãos colegiados. 

Especificamente, este trabalho consiste em um estudo de caso sobre o Conselho 

Nacional de Assistência Social. O estudo tem como objetivo analisar quais foram as 

principais mudanças ocorridas no Conselho Nacional de Assistência Social que 

influenciaram os processos decisórios e de participação social e traz à tona 

reflexões sobre como o Decreto nº 9.759 limitou as possibilidades da sociedade civil 

de acompanhar e monitorar as políticas públicas de assistência social e dialogar 

com tomadores de decisão para implementação de soluções. Para tanto, a opção 

metodológica foi um levantamento documental e bibliográfico. Por fim, os resultados 

observados foram que o Conselho Nacional de Assistência Social não foi afetado 

diretamente pelo Decreto e ocorreu a limitação de comissões, dentro do CNAS, que 

precisaram ser adequadas ao que o decreto prevê — enquanto outros órgãos de 

caráter participativo e deliberativo que possuíam sua institucionalização em caráter 

inferior ao de lei foram afetados. Entretanto, o Decreto trouxe a diminuição da voz da 

população, com a extinção maciça de colegiados e a permissão de sua recriação, 

desde que subordinados a parâmetros e critérios excludentes da participação social, 

fiscalização de sua execução e transparência.  

 

Palavras-chave: participação social; democracia participativa; assistência social. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper consists of a desk research on the impact of Decree No. 9,759 of 2019 on 

social participation conducted through collegiate bodies. Specifically, this work 

consists of a case study on the National Council of Social Assistance. The study 

aims to analyze what were the main changes that occurred in the National Council of 

Social Assistance that influenced the decision-making and social participation 

processes and brings up reflections on how Decree No. 9,759 limited the possibilities 

of civil society to follow up and monitor public social assistance policies and dialogue 

with decision makers for the implementation of solutions. To this end, the 

methodological option was a documental and bibliographical survey. Finally, the 

results observed were that the National Council of Social Assistance was not directly 

affected by the Decree and there was a limitation of commissions within the CNAS 

that needed to be adapted to what the decree foresees - while other bodies of a 

participative and deliberative nature that had their institutionalization inferior to that of 

the law were affected. However, the Decree brought about a decrease in the people's 

voice, with the massive extinction of collegiate bodies and the permission for their 

recreation, as long as they are subordinated to parameters and criteria that exclude 

social participation, oversight of their execution, and transparency. 

 

Keywords: social participation; participatory democracy; social assistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do tema  

 

1.1.1 Panorama normativo e histórico da participação social 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também conhecida 

como Constituição Cidadã, foi firmado um vínculo institucional importante para 

ampliação do espaço democrático, visando à participação social no Estado 

brasileiro.  

José Murilo de Carvalho (1996), ao analisar a república brasileira em seus 

primeiros anos, lembra que o povo brasileiro tendia a não participar da política de 

modo formal e tinha, inclusive, certa aversão ao modelo de república pela grande 

estranheza devido a sua construção política até então. Porém, em relação às 

revoltas e manifestações, fica evidente o teor participativo, principalmente de classes 

menos favorecidas no país.  

Entretanto, se durante a história existiu um perceptível afastamento da 

busca pelos canais oficiais de construção política — até pela própria desmotivação 

da elite política brasileira que por vezes colocava empecilhos para essa participação, 

tendo em vista o não interesse de uma conectividade da massa com o campo 

político —, também é possível observar uma construção longilínea dos movimentos 

populares juntamente com os movimentos sociais (CICONELLO, 2008).  

Um momento destacável em que esse crescimento é brutalmente 

interrompido se refere ao processo vivido pelo Brasil, iniciado em 1964: o regime 

militar. Com ele, os mecanismos de controle público foram extintos, o Congresso 

Nacional fechado e a participação social vista como rebelião ao regime 

estabelecido.  

 

Para Ciconello (2008, p.2):  

 

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 — 
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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. 
 

Na década de 1970, segundo Avritzer e Santos (2002), houve diversos 

fatores que tenderam a uma busca de criação de mais espaços de participação 

democrática da sociedade civil. Mesmo que o Brasil, naquele momento, estivesse 

passando por um processo ditatorial, tentativas de reivindicações e diálogo com o 

Estado aconteceram. 

Em um momento seguinte, com o fim do regime militar em 1984 e a 

promulgação da nova constituinte em 1988, a fala de Ulysses Guimarães, presidente 

da Assembleia Nacional Constituinte na época, deixa clara a influência da 

participação social na elaboração da Carta Magna: 

 

[…] diariamente cerca de dez mil postulantes franquearam, livremente, as 
onze entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento, na 
procura dos gabinetes, Comissões, galerias e salões. Há, portanto, 
representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de 
fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, 
de posseiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de 
servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade 
social do texto que ora passa a vigorar (trecho extraído do Discurso de 
Ulisses Guimarães em 5 de outubro de 1988)
1. 

 

Com instrumento político firmado, a participação social assumiu maior teor 

deliberativo. E, como já dissertado por Marçal Justen Filho (2005, p.733), “... 

nenhum instrumento jurídico formal será satisfatório sem a participação popular. A 

democracia é a solução mais eficiente para o controle do exercício do poder”.  

Essa busca por maior participação social aparece como uma “transformação 

gradual das estruturas de poder”, como colocado por CICONELLO (2008, p.1), à 

medida que esse processo de redemocratização caminhava por um desejo popular 

 

1 Trecho retirado do portal da Câmara Legislativa, Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação. 
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-
1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf. Acesso em: 20 out. 
2021.  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf
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de modificar o caráter não democrático, autoritário e excludente que a sociedade 

tinha passado recentemente e que fomentava esse novo ideal. 

Dito isso, após a ampliação da seguridade social, formada pela assistência 

social, saúde e previdência, posta pela Constituição de 1988, aconteceram certos 

avanços de arranjos institucionais, como em 1993 com o estabelecimento da Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

A partir da Constituição, novos fóruns e arenas de debate e deliberação 

passaram a ser fomentados. Esse arcabouço normativo se tornou um ganho quando 

analisado o passado da assistência social brasileira, que, desde a integração ao seu 

primeiro Conselho — o “Conselho Nacional de Serviço Social” no Estado Novo em 

1943 —, passando posteriormente pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) até 

1969, sofreu devido à falta de arranjos e normas políticas que afirmassem a 

assistência social como um direito civil, e não ação filantrópica, possibilitando 

articulação entre os órgãos e serviços do Estado e, assim, alocação de recursos 

financeiros para tal (BARBOSA, 1991; CHAGAS, 2003; LONARDONI; GIMENES; 

SANTOS, 2006).  

Atualmente, os Conselhos Nacionais exercem a função de aproximar a 

sociedade das decisões governamentais, por meio do controle social. Esses 

conselhos renovados, periodicamente, por meio de audiências públicas e são 

constituídos por representantes do governo e da sociedade civil (que é formada por 

atores ou usuários da política pública, profissionais da área, grupos de interesses, 

entre outros). Reunindo representantes estatais, movimentos sociais, 

pesquisadores, associações, empresas e usuários de políticas públicas, é atribuído 

um espaço com possibilidade de escuta democrática que envolve diversos tipos de 

públicos, que são ouvidos e podem contribuir por meio da participação social para a 

melhora ou manutenção das políticas públicas.  

Os conselhos, por vezes, podem assumir caráter deliberativo e não somente 

consultivo, adicionando atribuições de aprovação e monitoramento de orçamento 

para áreas ou planos nacionais, como é o caso do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS) e do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Outros executam apenas 

influência na definição de políticas públicas ao monitorar os programas e as ações 

desenvolvidas pelo governo, podendo exercer pressão política a autoridades ou 

organizações ligadas diretamente às políticas públicas que desejam intervir.  
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A assistência social é assegurada pela Constituição Cidadã, em seu art. 203, 

que firma os seguintes papeis do Estado:  

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
        I –  a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
        II –  o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
        III –  a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
        IV –  a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
        V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal 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 

 

Instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) — Lei nº 8.742, de 

7 de dezembro de 1993, o CNAS está ligado à administração pública federal, 

designado para coordenação da Política Nacional de Assistência Social. O CNAS, 

assim como outros conselhos, "materializa(m) os princípios de participação social e 

de descentralização expressos na Constituição Federal” (CHAGAS, 2003, p.10) e 

executa o controle social, participando das discussões políticas por meio de 

apresentação.  

O Conselho é composto por 18 membros, sendo nove representantes 

governamentais e nove da sociedade civil. O CNAS é um conselho de teor 

deliberativo, atuando na aprovação da Política Nacional de Assistência Social, 

normatizando as ações, regulando a implementação e prestação de serviços e 

buscando a descentralização e participação nos processos das Políticas 

Assistenciais (CICONELLO, 2008).  

A complexidade da assistência social é fato que já justifica a necessidade da 

interação da sociedade, bem como mecanismos institucionais permissivos entre 

sociedade e Estado. Isso porque os problemas da assistência social, por vezes, 

ultrapassam os recursos materiais ou políticos, necessitando de um mecanismo de 

discussão que possibilite a definição de resoluções e ações (CHAGAS, 2003, p.10). 

Além disso, como colocado por Chagas (2003), em alguns momentos, o 

CNAS já atravessou contextos de obstáculos políticos, ideológicos e materiais que 
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influenciavam em seu funcionamento. Questões, como periodicidades das reuniões, 

horários, limites de recursos materiais e financeiros, já obstruíram o sucesso pleno 

de seu funcionamento. 

Mesmo que o CNAS não seja a única instância participativa das políticas de 

assistência social, seu potencial sobre as relações estratégicas e táticas gozam de 

perceptíveis recursos de poder, considerando sua estrutura formal e suas relações 

político-sociais. Esse fato promove sua legitimidade à medida que ramifica suas 

relações, mantendo vínculo com o centro do poder (CHAGAS, 2003, p.11). 

Porém, em fevereiro do ano de 2019, foi publicado o Decreto nº 9.759, que 

estabeleceu e limitou, por meio de diversas regras, a atuação dos órgãos colegiados 

da administração pública federal. Tais medidas foram vistas como um mecanismo de 

inviabilizar o funcionamento dos colegiados, o que inclui os conselhos nacionais e, 

consequentemente, a sua ação e influência no campo das políticas públicas do país 

(PEREIRA, 2019). 

 

1.1.2 Perspectivas sobre o caminho da assistência social  

 

O caminho para tornar a assistência social uma política pública no Brasil foi 

árduo. Devido às raízes cristãs na colonização do país, encontrou-se certa 

dificuldade de associar a assistência como um direito cívico ao invés de apenas 

filantropia, como visto por anos pelas caridades cristãs.  

Quando houve os primeiros passos para a incorporação da assistência 

social pelo governo, seu entendimento persistiu como uma prática, e não como uma 

política. Além disso, assumiu um caráter patrimonialista e clientelista, sendo 

praticado pelas primeiras-damas como um ato de bem-feitura e assistindo o cidadão 

como uma benfeitoria, e não como um direito (BARBOSA, 1991, p.5). 

Portanto, não existia uma atuação pública efetiva que resultasse em uma 

política envolta por órgãos competentes e articulados para que pudesse avançar em 

soluções para problemas sociais (BARBOSA, 1991). 

Conforme colocado por Lonardoni, Gimenes e Santos (2006), a assistência 

social por meio filantrópico persistiu por certo período. Observa-se que durante 

 

2 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651100/artigo-203-da-constituicao-federal-de-
1988. Acesso em: 16 out. 2021. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651100/artigo-203-da-constituicao-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651100/artigo-203-da-constituicao-federal-de-1988
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1938, no Estado Novo, a implementação das ações continuava por instituições 

filantrópicas, porém o Estado assumiu a coordenação por meio do Conselho 

Nacional do Serviço Social, ligado à estrutura do então Ministério da Saúde e 

Educação. 

Acerca da normatividade, a assistência social percorreu uma construção que 

se iniciou com total inseguridade — no que se refere a instrumentos e arranjos 

institucionais garantidores — e com visão altruísta. Fato esse que, segundo Chagas 

(2003), começa a se modificar em 1942, durante o governo do presidente Vargas, 

com a instituição da Legião Brasileira de Assistência (LBA), que inicialmente foi 

desenvolvida para dar suporte às famílias dos soldados que eram enviados pelo 

Brasil à Segunda Guerra Mundial.  

Posteriormente, com o final da guerra, a LBA manteve-se por meio das 

lacunas da assistência social daquele período, mas ainda sem entendimento de um 

dever estatal ou um direito civil. Nesse momento, seu funcionamento foi voltado para 

pautas de maternidade e primeira infância, sendo presidido pelas primeiras-damas 

dos presidentes da república e financiado pelos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPS). 

Durante o período da ditadura militar (1964-1985), a LBA sofreu maior 

processo de centralização da coordenação e implementação para o âmbito federal, 

porém sua execução foi realizada por organizações da sociedade civil que podiam 

ter caráter filantrópico ou não. Já em 1969, ocorre a transformação da LBA em 

fundação pública, associada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social 

(LONARDONI; GIMENEZ; SANTOS 2006). 

O processo de ruptura do clientelismo por meio da LBA ocorre pouco antes 

da promulgação da constituinte, no início da década de 1980, devido a diversas 

críticas sobre seu funcionamento e suas ações, que não contribuíam de forma 

setorizada para a assistência social (CHAGAS, 2003, p.8). 

A mudança de paradigma, de fato, ocorreu com a promulgação da 

Constituição (1988), durante o processo de redemocratização. A partir disso, a 

assistência social foi transformada em um direito cívico, por meio do art. 203 

(BRASIL,1988) e consolidada como norma após a inclusão das diretrizes de 

seguridade social, por meio da constituinte.  
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A CF trouxe o “Sistema da Seguridade Social”, que aglutina tanto a 

previdência quanto a assistência social em seus eixos. Em seus arts. 203 e 204, a 

Constituição Cidadã prevê a assistência social como um direito a quem dela 

necessitar, prevendo também ações governamentais que necessitam de 

cumprimento. 

Dessa forma, não foi um arranjo que apenas institucionalizou o direito à 

assistência social, mas delimitou diversas diretrizes para implementação das 

políticas públicas voltadas à assistência, prevendo avançar na descentralização 

político-administrativa, bem como na participação da sociedade nas discussões 

(BRASIL, art. 204,1988). 

Com isso, em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), promoveu 

arranjos institucionais para “um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 

da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (BRASIL, 

1993).  

Contudo, conforme os fatos postos anteriormente, é interessante notar que 

somente após cinco anos da CF houve efetivamente a aprovação da primeira lei de 

assistência social. Essa normatização da LOAS ocorre sequencialmente após a 

aprovação da Lei Orçamentária da Saúde, em 1990, momento este de reforma 

sanitária que o país atravessava devido às movimentações da sociedade em busca 

de firmar o acesso à saúde também como direito.  

Anteriormente, em 1991, houve a aprovação da Lei de Previdência Social, 

durante o governo do presidente Fernando Collor, também em uma tentativa de 

normatização da assistência social. O projeto passou por toda tramitação até ser 

vetado pelo chefe do executivo, fazendo com que, assim, a LOAS só fosse 

sancionada após processo de impeachment pelo vice-presidente, Itamar Franco, em 

1993.  

Posteriormente, a LOAS sofreu um processo de boicote no governo 

seguinte, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Com uma quebra nas 

iniciativas para seguridade da assistência social, o período resultou em diversas 

ações jurídicas devido aos altos índices de mortes e desigualdades pela ausência do 

Estado em políticas para atenuar esses problemas públicos latentes. 

Por meio da LOAS, além da garantia da legitimação — através de uma lei 

específica sobre a assistência social, com base na diretriz constitucional —, foram 
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inseridas as diretrizes norteadoras de atuação, admitindo os detalhamentos de 

programas, serviços, benefícios e participação social, bem como o financiamento e 

os recursos destinados. Dessa forma, possibilitou-se a regulamentação de 

conquistas sociais que buscavam amenizar as vulnerabilidades sociais.  

Ampliando as possibilidades de produção e de sustentação das políticas de 

assistência social, em 2005, acontece a criação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), sendo posteriormente sancionado através da Lei nº 12.435 de 

2011, utilizando como base o texto da LOAS, que já previa uma organização de um 

sistema descentralizado e participativo. 

Por meio da construção desse arranjo institucional, mediante a LOAS de 

1993 e da Norma Operacional Básica (NOB)/SUAS, de 2005, foi possível, além de 

conceber o SUAS, firmar uma ampliação e institucionalização de maior alcance 

popular aos serviços e benefícios ofertados pelo Estado (COLIN; JACCOUD, 2013, 

p.49). 

Anteriormente, os avanços da descentralização, postos na CF de 1988, 

foram debatidos na 1ª Conferência Nacional de Assistência Social ocorrida em 1995. 

Porém, diferentemente da descentralização colocada por meio do SUAS, que previa 

sistemas e serviços com certa independência, na conferência percebe-se que houve 

uma institucionalização da descentralização, especificamente da política de 

assistência social, e não acerca da oferta de programas, serviços ou benefícios 

(VAITSMAN, J.; ANDRADE, G. R. B. D.; FARIAS, L. O., 2009).  

Como visto, essa mudança no modelo tradicional de executar as políticas 

assistenciais foi um processo lento e instituído por meio de condições políticas e 

institucionais, como a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS) e o repasse 

de recursos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), além do Plano 

Nacional de Assistência Social (PNAS), que promoveram a descentralização 

(CHAGAS, 2003). 

Como colocado por Chagas (2003), “É difícil delimitar o campo da 

assistência no Brasil, pois todas as áreas de política social têm uma dimensão 

assistencial” (CHAGAS, 2003, p.7), portanto, evidencia-se a necessidade de um 

órgão exclusivo que pudesse delimitar e coordenar o processo da assistência no 

Estado brasileiro. 



20 

 

 

Devido a essa necessidade, em 2004, ocorre a criação do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

possibilitando que houvesse avanços da universalização dos serviços da assistência 

social por meio da criação, coordenação, controle e supervisão de programas 

assistências para diferentes públicos vulneráveis, promovendo programas como de 

transferência de renda, a exemplo do Programa Bolsa Família (PBF) e do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC). 

Foi durante o período do governo do presidente Lula que aconteceram os 

outros avanços no campo da assistência social já citados neste trabalho, como a 

criação do PNAS, que gerou a Norma de Operação Básica (NOB), permitindo a 

criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), propondo o avanço de ser 

“um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo...”, conforme 

seu art. 1º (BRASIL, 2012). 

Posto isso, por meio da descentralização, a LOAS (Lei nº 8.752), em seu art. 

17, instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), sendo uma das 

arenas participativas e descentralizadas do SUAS, com configuração de órgão 

superior de deliberação colegiada, ligada à administração pública federal.  

 

1.2. Pergunta de pesquisa 

 

Graças aos avanços democráticos, foram lastreados espaços para as ações 

do Estado, visando à resolução de problemas públicos por meio das políticas 

públicas, sejam passíveis de indagações e/ou de colaborações. Pode-se entender a 

implementação dessas políticas públicas como um processo mediado por ações em 

que indivíduos ou grupos públicos ou privados se organizam com o intuito de atingir 

os objetivos colocados em decisões anteriores, aplicando, na prática, as decisões 

para corrigir pequenos desvios ou realizar grandes mudanças nas políticas 

(PEDONE, 1986). 

Para LIMA (2013),  

 

há uma multiplicidade de atores de diferentes tipos de organizações com 
interesses diversos, que são agregados para operar a política. Tais atores 
interagem em uma trajetória de pontos de decisão nos quais suas 
perspectivas se expressam. Em segundo lugar, os atores mudam com o 
passar do tempo. Isso faz que a interação também mude, pois mudam as 
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perspectivas e a percepção que um ator tem do outro. Essa mudança de 
atores insere pontos de descontinuidade e de necessidade de novas e mais 
negociações (LIMA, 2013, p.103). 

 

Como defende Marçal (2005), a instituição pública apenas tem resultados 

satisfatórios se tiver participação popular. Essa participação é prevista na 

Constituição de 1988, por meio de conselhos, conferências, fóruns e outros espaços, 

relembrando ainda que a democracia pertence ao povo e este tem o direito de 

participação popular (art. 1º, §1º, CF/88). Portanto, para além das normas, é 

necessário entender como esses espaços democráticos de participação e 

deliberação têm funcionado efetivamente para que haja representatividade 

democrática, que só é assegurada, segundo Bobbio (2009), com a participação ativa 

dos cidadãos.  

Entretanto, considerando que a participação social se refere à parte da 

realidade social na qual está inserida e ao acompanhamento do funcionamento das 

estruturas vigentes, sua ação está relacionada às transformações sociais, à medida 

que as práticas participativas evoluem conforme os contextos históricos e sociais 

(MILANI, 2008). Sendo assim, um instrumento normativo que delimite esta 

participação poderia afetar as instituições e os espaços já consolidados. Como foi o 

caso do Decreto nº 9.759, de 2019, que impôs diretrizes e regras ao funcionamento 

dos órgãos colegiados, promovendo uma megaoperação de adequação ou extinção 

desses canais participativos e deliberativos.  

A fim de investigar como a participação democrática e os espaços 

participativos e deliberativos têm acontecido, esta pesquisa tem a seguinte pergunta: 

quais foram as mudanças no CNAS, após o Decreto nº 9.759, que influenciaram o 

seu modelo de gestão, os processos decisórios e a participação social? 
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1.3. Objetivos 

 

Objetivo geral  

 

Averiguar de que forma o Decreto nº 9.759 alterou a organização formal e o 

poder de influência política (no processo decisório) do CNAS. 

 

 

Objetivos específicos 

 

•  Identificar como os mecanismos de transparência ativa foram alterados 

após o Decreto nº 9.759;  

•  Identificar alterações ou mudanças institucionais (como alterações na 

cultura organizacional) do CNAS após o Decreto nº 9.759; e 

•  Analisar as alterações em relação ao modelo de gestão do CNAS após o 

Decreto nº 9.759. 

 

1.4. Justificativa 

 

A participação social por meio de órgãos colegiados, como os Conselhos 

Nacionais, serve como instrumento para o controle social, tornando-se relevante 

para a construção de uma sociedade mais democrática e representativa.  

Durante o ano de 2019, o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou e 

publicou o Decreto nº 9.759, que impôs regras aos órgãos colegiados criados por 

decretos ou atos normativos inferiores a decretos de toda a administração pública 

federal. Com essa ação, colocada de forma genérica, criou-se um espaço de 

insegurança legislativa, que movimentou a ação de mais de 700 órgãos colegiados. 

Com esse intuito, é proposto identificar se o funcionamento do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) foi afetado por esse Decreto, no que tange 

desde seu âmbito de estrutura organizacional, bem como em suas deliberações, já 
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que o CNAS, assim como outros órgãos colegiados, tem atribuições diretas nas 

ações de execução de diversas políticas públicas.  

 A escolha do CNAS como objeto de pesquisa deu-se devido ao fato de o 

conselho ser um órgão colegiado de grande força institucional que abre espaço 

contínuo para participação social graças ao seu caráter deliberativo.  

Como mecanismo de participação social e controle social, ele detém do 

normativo institucional máximo, a Constituição Federal de 1988, para justificar sua 

existência e seu funcionamento, tornando-o de grande importância para manutenção 

das desigualdades sociais à medida que intervém para garantia dos direitos dos 

cidadãos usuários da política pública de assistência social. 

 O período escolhido para análise representa o momento anterior e posterior 

ao Decreto nº 9.759, de 11 de abril 2019, pretendendo verificar o que muda na 

estrutura do conselho e em suas deliberações quando ameaçado por um 

instrumento legal de diminuição de sua ação. 



24 

 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico está divido em três seções: participação social, 

democracia participativa e democracia deliberativa.  

Serão discutidos os conceitos de democracia, bem como suas ramificações 

teóricas, permeando desde a participação social — para entender o processo de 

construção da democracia participativa e deliberativa — e elucidando como estas 

foram essenciais para o fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas, assim 

como seu papel e suas principais funções como canal democrático.  

 

2.1 Participação social e ação pública 

 

A palavra democracia, advinda de origem grega e transcrita posteriormente 

em latim como “DEMOCRATIA”, em seu sentido epistemológico significa o “poder do 

povo” ou “governo do povo” e esse significado é reforçado pela teoria clássica da 

democracia. 

 Logo, se o poder emana do povo, é necessário que haja conscientização 

sobre a legitimidade da participação dos indivíduos nas decisões, principalmente 

porque essas decisões interferem diretamente em suas vidas. 

Porém, os que analisam a democracia liberal são contrários a essa ideia, 

como Weber (1946), que admite a ideia de que os cidadãos não possuem 

tecnicidades e nem estão interessados nos exercícios da política, por isso o ideal 

seria a escolha de representantes.  

Portanto, em seus primórdios, a participação social do século XX  

restringia-se ao sistema representativo, que permitia a escolha de defesa de seus 

interesses por meio do voto (SOUZA, 2013), não possibilitando o avançar de mais 

espaços democráticos participativos devido à democracia liberal vigente, que isolava 

os indivíduos do processo decisório e que foi responsável pela insatisfação que 

gerou a ruptura possível para o avançar das teorias da democracia deliberativa e 

participativa (SILVA, 2018). 

A visão de Schumpeter (1947) prefere enxergar a democracia como “o 

governo aprovado pelo povo”, entendendo que, na verdade, “o método democrático 

é um sistema institucional para a tomada de decisões políticas no qual o indivíduo 
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adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor” 

(SCHUMPETER, 1947, p.328). 

Bobbio (1994), em sua obra “O futuro da democracia: uma defesa das regras 

do jogo”, é categórica ao descrever que, em uma democracia representativa, as 

deliberações coletivas são sofridas pela coletividade, mas não necessariamente são 

decididas por este grupo, e sim por pessoas eleitas escolhidas para tais decisões. 

Fato este que descreve o porquê da necessidade de uma maior participação social 

nas atividades governamentais.  

Pode-se considerar as ações governamentais como sendo “uma 

combinação específica de leis, destinação de recursos financeiros, administrativos e 

humanos para realização de objetivos mais ou menos definidos com clareza” 

(ROSE; DAVIES, 1994, p.54), e, ao observar estas decisões, percebe-se que elas 

permeiam não apenas nas escolhas do que deve ter a atenção do Estado, mas 

também podem ser no que não deve ter essa atenção. E as ações estruturadas 

posteriormente, promovendo plano de ações e decisões, são chamadas de políticas 

públicas (DYE, 1984).  

Se a democracia é o poder do povo, mas é o Estado quem decide o que 

fazer e como fazer — utilizando-se da teoria do Estado de bem-estar social para 

garantir que as pessoas serão ouvidas sobre suas necessidades e interesses, já que 

estas decisões estatais afetam suas vidas —, a participação social caracteriza-se 

como o instrumento de influência para essas decisões. Ainda mais considerando a 

ideia de De Faria (2015) de que “os interesses de políticos e administradores 

públicos podem diferenciar-se dos interesses da maioria dos cidadãos” (DE FARIA, 

2015, p.36). 

Como colocado por Ciconello (2008) e Moroni (2005), em uma democracia 

que seja ideal, é necessário que seus princípios norteadores sejam pautados na 

igualdade e na liberdade, e isso implica na participação dos indivíduos da sociedade 

no debate e nas deliberações das questões coletivas, contribuindo com a 

democracia e a política.  

Quando analisado o processo de tomada de decisão das ações 

governamentais por meio da abordagem policêntrica, discutida por Aligica e Tarko 

(2012), admite-se o envolvimento de centros múltiplos, que podem influenciar todo o 

processo. Portanto, a ampliação da participação de indivíduos de forma direta ou 
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indireta no que se refere a assuntos públicos e políticas por meio de debate de 

ideias, reivindicações e deliberações, pode influenciar a consideração de 

importância do Estado sobre certas pautas quando se refere ao momento, por 

exemplo, de formulação da agenda política. 

No que se refere ao Brasil, pode-se observar uma grande instabilidade 

política de representantes em sua história atrelada a diversos processos de retirada 

do poder do povo, fomentando a formação dos movimentos sociais que avançaram 

buscando por espaços onde a população pudesse ter voz e representação fidedigna 

(CICONELLO, 2008).  

Na década de 1980, o Brasil avançou em um processo de redemocratização 

e busca pela expansão e legitimação da participação social após o período militar, 

pois, anteriormente, observava-se que, mesmo com dificuldade de encontrar arenas 

ou espaços que permitissem liberdade de expressão ou formação de grupos 

políticos que pudessem semear críticas acerca das medidas políticas tomadas do 

governo militar, brechas foram localizadas e aproveitadas pelas organizações, 

militantes e intelectuais, fomentando, posteriormente, movimentos sociais que 

transformassem a realidade social e a estrutura brasileira naquele momento, como 

abordado por Ciconello (2008). 

Porém, como apresentado por De Faria (2015), apenas a adoção do 

presidencialismo não permite instrumento de participação das massas no processo 

das políticas públicas. Com isso, ainda na década 1980, a sociedade percebe as 

limitações do sistema representativo da democracia e inicia um clamor por 

institucionalizar as teorias derivadas da democracia, a “democracia participativa” e a 

“democracia deliberativa” (CICONELLO, 2008).  

Dessa forma, o avançar da participação social no Brasil torna-se possível e 

assume caráter institucional com a promulgação da Constituinte de 1988, que trazia 

em seus conteúdos artigos e arranjos norteadores da participação social em 

diversas políticas públicas (AVRITZER, 2012). 

Após a Constituição, os arranjos institucionais permitiram que, nas décadas 

seguintes, os espaços de participação fossem ampliados por meio de instituições 

participativas, como conselhos, conferências, orçamentos participativos, entre 

outros.  
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 Utilizando-se da ótica da participação social, compreende-se que esse 

processo participativo acontece por meio de certos mecanismos. Ao analisar a 

abordagem da ação pública, entende-se que ela é determinada por meio das 

interações entre diferentes atores, representações, instituições, processos e 

resultados (LASCOUMES; LE GALÉS, 2007).  

É por meio dessas interações que são firmados instrumentos, ou seja, 

técnicas e dispositivos que possibilitam operacionalizar as ações estatais, fazendo 

com que, assim, seja instrumentalizada a forma da ação pública (LASOCUMES; LE 

GALÉS, 2012). Entende-se também que essa interação não exclui que a ação 

pública possa ser oriunda do Estado bem como de suas instituições (CRUZ, 2017). 

 Além disso, a ação pública pode ser transversal e participativa quando está 

inserida em processos complexos que não dependam apenas de dinâmicas 

especificas, ocorrendo em ambientes em que se estabeleça as interações entre 

atores da sociedade civil e política, para que sejam produzidas deliberações ou 

orientações. 

 Para isso, a noção de instrumento de ação pública (IAP) estabelece um 

dispositivo que é técnico e social ao mesmo tempo, proporcionando essa 

organização entre a relação Estado e sociedade (LASCOUMES; LE GALÉS, 2012).  

Admitindo os conselhos como IAP, eles podem caracterizar-se como 

espaços públicos transversais e participativos, por meio da representação de 

diferentes interesses tanto da sociedade civil quanto do Estado, promovendo a 

participação aos processos de formulação, controle e deliberação dos assuntos 

tratados. Assim, a ação pública é operacionalizada por meio dos conselhos, como 

colocado por Cruz (2017).  

 Mediante esse instrumento de ação pública participativo e transversal, é 

possível a participação da sociedade nos processos decisórios das políticas 

públicas, resultando em uma contribuição à democracia e uma aproximação da 

relação Estado e sociedade. 

Além disso, Lascoumes e Le Galés (2007) colocam que é possível perceber, 

por meio das políticas públicas, as escolhas dos grupos favorecidos ou não sobre as 

ações do Estado. Dessa forma, é colocado como “clientela” os grupos que 

conseguem exercer sua influência e “ricochete das vítimas” apenas os grupos que 

sofreram as consequências, sem conseguir agir diante de tais decisões. 
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Os instrumentos de ação pública são mediadores do processo participativo. 

Eles intervêm ou influenciam esse processo por meio das ações dos atores, que 

podem ter sua organização e seu engajamento favorecidos. Isso acontece por meio 

dos recursos e processos que normatizam seus objetivos de forma democrática. 

(CRUZ, 2017). 

Além das contribuições dadas por Max Weber (1946), ao estudar o Estado e 

elucidar as questões importantes acerca da burocracia e de seu funcionamento, 

assim como Emile Durkheim (2007), com estudos acerca das representações e das 

normas, Lascoumes e Le Galés (2012) trazem em suas obras importantes 

pensamentos para que se possa entender que as transformações políticas ocorrem 

por meio da influência de alguns fatores, como: grupos de interesse e movimentos 

sociais. Assim, é possível compreender que é por meio das interações entre os 

atores múltiplos que emerge a política (LASCOUMES; LE GALÉS, 2012).  

Considerando as ideias colocadas por Lascoumes e Le Galés (2012), é 

possível compreender a ação pública por meio de cinco elementos de interação, 

sendo eles: os atores, os processos, os resultados, as instituições e as 

representações. 

Figura 1 – Pentágono das políticas públicas 

 

Fonte: LASCOUMES; LE GALÉS. Sociologia da Ação Pública, 2012, p.45. 

  

 Na proposta de Lascoumes e Le Galés (2012), pode-se compreender as 

cinco extremidades do pentágono, pelos seguintes aspetos: atores caracterizam-se 

como sendo individuais ou coletivos, possuindo recursos e autotomia, e são 

passíveis de escolha mediante seus interesses materiais ou simbólicos; 
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representações são espaços normativos e cognitivos que possibilitam e refletem as 

ações; processos são interações que possibilitam mobilizações dos atores; 

instituições são diretrizes e procedimentos que governam as interações; e resultados 

são consequências e efeitos da ação pública (LASCOUMES; LE GALÉS, 2012 

p.45). 

Logo, segundo a dinâmica da ação pública, são postas transformações 

sociais e políticas por meio da conciliação de grupos de interesses diversos, 

promovendo uma busca pela repartição de poder e influência, possibilitando a 

participação de diferentes atores, seja por meio de instrumentos de ação pública ou 

por outras dinâmicas. 

 

2.2 Democracia participativa 

 

A democracia participativa analisa a premissa de que apenas a existência de 

instituições representativas não é suficiente para fomentar o caráter democrático do 

regime. É necessária a participação do máximo de pessoas, que inclusive resulta em 

maior socialização e “treinamento social”, possibilitando ao mesmo tempo um maior 

desenvolvimento e amadurecimento a respeito das práticas participativas 

(PATEMAN, 1992).  

Para Rousseau (1995), “[...] as leis são as condições da associação civil. O 

povo submetido às leis deve ser o seu autor, só aos que se associam cabe reger as 

condições da sociedade" (ROUSSEAU, 1995, p.99). Segundo ele, a participação 

direta dos indivíduos no processo político agregaria o caráter protagonista que a ela 

pertence, entendendo que o exercício do poder deve ser compartilhado. 

Portanto, pode-se entender que a abordagem da democracia participativa 

admite a participação como sendo resultante da necessidade de atuação em meio a 

uma democracia representativa, possibilitando a defesa dos interesses de grupos 

diversos. Enquanto a democracia liberal traz seu foco na liberdade dos cidadãos, a 

democracia deliberativa aborda a participação ativa dos cidadãos por meio da 

cooperação da deliberação para solucionar problemas políticos (HABERMAS, 2006, 

p.412). 

É importante ressaltar que os avanços observados pela democracia 

participativa não significam negar a democracia representativa, mas sim 
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complementá-la por meio da maior participação dos diversos indivíduos da 

sociedade (SANTOS, 2002). 

Essa maior participação poderia, inclusive, elucidar maior legitimidade às 

decisões ou elaborações à medida que corresponde à maior aceitação 

(CREIGHTON, 2005). 

Conforme visto por Santos (2002), quando observado especificamente o 

Brasil, é notório que o processo de redemocratização passado pelo país nos anos 

de 1980 — após o processo do regime militar e que permitiu a ampliação das arenas 

participativas — alinha-se com outros países pelo mundo, sendo entendido como um 

movimento de “terceira onda da democracia”. 

Com o estabelecimento de uma democracia mais participativa, dos espaços 

e das instituições democráticas de participação, como os órgãos colegiados da 

administração pública, abre-se a representação individual, voluntária e coletiva, que 

escolhe seus representantes por meio de processos variados, podendo ser por 

fóruns, eleições, indicações, permitindo maior acesso a essas possibilidades de 

atuação (LÜCHMANN, 2007). 

Os órgãos colegiados assumem caráter híbrido — ao serem compostos por 

atores governamentais e representantes das organizações civis — e admitem “o 

mesmo nível hierárquico e poder de decisão em que as manifestações em nome da 

instituição são formadas de maneira coletiva, por deliberação de seus membros” 

(AVELINO, 2013, p.7). 

As Instituições Deliberativas Participativas (IDP), segundo conceito proposto 

por Silva (2018), são caracterizadas, primeiramente, como: instituições, devido ao 

seu funcionamento normativo com rotinas de participação por diferentes atores 

sociais; deliberativas, por fomentarem debates igualitários para proposições e 

controle das políticas relacionadas; e participativas, devido à presença de 

representantes de diversos grupos sociais, com direito a voto e voz nos processos 

decisórios (SILVA, 2018, p.11). Assim, pode-se admitir o Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) como uma IDP. 

Como visto por Silva (2018) e considerando os conselhos da administração 

pública, como IDPs, nota-se a sua participação direta ou indireta nos processos 

decisórios. Isso porque as IDPs se envolvem intencionalmente em disputas de 

questões específicas por meio de funções que detêm, como: 
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i) deliberativa – permite ao colegiado decidir sobre as estratégias utilizadas 
nas políticas públicas de sua competência; ii) consultiva – relaciona-se à 
emissão de opiniões e sugestões sobre assuntos que lhes são correlatos; 
iii) fiscalizadora – pressupõe o acompanhamento e o controle dos atos 
praticados pelos governantes na gestão das políticas públicas; iv) 
mobilizadora – estimula a participação popular nos processos de decisão da 
administração pública; e v) publicizante – possibilita a disseminação de 
informações à sociedade sobre os atos praticados pelo poder público 
(AVRITZER, 2016) (SILVA, 2018, p.12). 

 

As IDPs proporcionam aos cidadãos maior acesso à atuação (de forma 

individual ou pela coletividade) nas decisões sobre determinados assuntos, 

possibilitando aos representantes oficialmente eleitos sinais sobre o exercício do 

poder público diante de situações sociais. Porém, o arranjo participativo e o grau de 

institucionalização podem demonstrar a efetividade das deliberações empoderadas 

pelos atores sociais, assim como a discricionariedade dos agentes estatais em 

canalizar essas deliberações (SILVA, 2018). 

É perceptível o crescimento das IDPs entre os anos de 2002 e 2010. Dados 

levantados por Pires e Vaz (2012) elencam uma elevação de 60,4%, em 2002, para 

89,3%, em 2010, demonstrando, ainda, que o crescimento atravessou as três 

esferas do poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e registou a proteção e a 

promoção social como a classe temática que mais emergiu (SILVA, 2018). 

Com isso, Pires e Vaz (2012) identificaram que as IDPs proporcionam, por 

meio da participação social, maior transparência nas ações estatais e norteamento 

das ações tomadas pelo governo, além de observar a participação como instrumento 

efetivo de controle, por meio do monitoramento, avaliação e controle das ações 

estatais (SILVA, 2018 p.13). 

O fortalecimento do controle social indica que a participação assumiu maior 

centralidade ao ser utilizada como instrumento de deliberação por meio dos canais 

institucionais (DAGNINO; OLVERA; PANFICHI, 2006). 

Esse avanço histórico dos canais de participação, observando a abordagem 

da democracia deliberativa, ganhou mais um ato institucional quando, em maio de 

2014, o governo federal, por meio da presidenta Dilma Rousseff, publicou o Decreto 

nº 8.243 instituindo a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema 

Nacional de Participação Social (SNPS). Esse decreto, segundo Alencar e Ribeiro 

(2014, p.23) “delimita, entre as diretrizes gerais para a PNPS, o reconhecimento da 
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participação social como direito do cidadão e a integração entre mecanismos de 

democracia representativa, participativa e direta”, reforçando a ideia de que a 

democracia se fortalece à medida que os espaços de decisão são ocupados 

também pela sociedade. 

Porém, opositores promoviam críticas e ataques políticos, argumentando 

que o decreto feria o poder dos representantes do Legislativo, considerando o 

decreto de cárter autoritário, defendendo que se criava uma estrutura que poderia 

privilegiar o partido da presidenta (Partido dos Trabalhadores – PT), para fortalecer 

sua ideologia (ALMEIDA, 2015).  

Houve diversas tentativas de derrubar o Decreto nº 8.243, tanto no âmbito 

do Poder Legislativo, ao propor um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), quanto na 

Câmara dos Deputados como no Senado, contestando a legitimidade normativa do 

decreto, sugerindo que ele feria os princípios representativos da Constituição 

(ALENCAR; RIBEIRO, 2014). Esse movimento vai contra os pensamentos de 

Lüchmann (2007) de que uma representação legítima requer uma participação ativa 

de indivíduos, grupos e organizações sociais. 

Porém, os avanços dos canais de participação e deliberação são realmente 

baldados com a publicação do Decreto nº 9.759, que propõe a extinção de 

determinados colegiados e institui a revogação da PNPS e o do SNPS. Com isso, o 

decreto — que institucionalizava a prática que havia ganhado força e que promovia 

diretrizes para constituição dos órgãos participativos, bem como a criação de uma 

rede descentralizada dessas instituições com consultivo ou deliberativo — foi 

revogado (SILVA, 2018). 

Portanto, como colocado pelos autores Dagnino, Olvera e Panfichi (2016), 

apesar dos avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988, nos espaços 

democráticos de participação e deliberação firmados, é possível perceber que há 

inseguranças políticas e institucionais na operacionalização deles. Isso demonstra a 

dificuldade de “democratizar a (difícil) democracia” (SANTOS, 2016), ultrapassando 

apenas as teorias democráticas liberais (SILVA, 2018). 
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2.3 Democracia deliberativa 

 

A visão de Habermas (1997) acerca da democracia deliberativa elucida que 

ela se concentra em analisar as regras do jogo democrático. Essas regras são 

fundamentadas racionalmente segundo o modo em que os cidadãos decidem 

corroborar com elas, entendendo que apenas o voto para escolher seus 

representantes não é suficiente para sustentar um governo democrático (FARIA, 

2000). 

Portanto, para que haja deliberações ou políticas deliberativas, é necessária 

uma institucionalização dos procedimentos e das relações formalmente constituídas 

(HABERMAS, 1997).  

Como foi percebido por Ciconello (2008), ao definir a retomada dos modelos 

de colegiado (como os conselhos nacionais pós-Constituição de 1988) como uma 

revolução institucional, foi permitida uma ampliação de arranjos que 

institucionalizaram participação social, abrindo oportunidades nas instituições 

participativas (AVRITZER, 2007), permitindo acesso a etapas das políticas públicas 

e ao controle social. 

Segundo Bobbio (2009), apesar de Aristóteles ser categórico ao dizer que, 

caso as decisões do governo ficassem submetidas às vontades do povo, sem que 

fossem elencadas regras ou limites, isso resultaria em sérios problemas 

governamentais, pois esse povo poderia não ter conhecimento acerca do Estado, 

Habermas (1997) contrapõe essa ideia, pois coloca a opinião pública como um 

poder que, mesmo que não possa reger os sistemas decisórios, pode auxiliar em 

seu direcionamento.  

Entendendo que os processos de comunicação e decisão no âmbito político 

detêm conectividade com o que se pode categorizar como relação centro-periferia, é 

possível detectar a distinção de ação que nasce do institucionalismo político e sua 

administração (centro), enquanto a sociedade civil se organiza para expressar sua 

opinião acerca de temas específicos e exercer isso por meio de uma influência 

pública, presentes em associações, sindicatos e grupos de interesse (periferia) 

(FARIA, 2000). 

Esse fato, segundo a visão de Habermas (2006), é um ponto conectivo 

importante entre a democracia legítima, apesar de que, quando observada a relação 
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entre os Estados e os atores sociais, é possível verificar que alguns podem ter mais 

influência do que outros e, consequentemente ou propositalmente, estes atores 

podem influenciar a formação da opinião pública. Por esse fato, a mobilização da 

sociedade civil organizada precisa contrabalancear sua influência nos interesses 

públicos, já que, caso contrário, atores representantes de certas elites ou grupos que 

detêm maior influência, poder midiático ou econômico pode agir de forma mais 

concreta na defesa de seus interesses (HABERMAS, 2006, p.417). 

Sobre a ótica da democracia deliberativa, Luís Felipe Miguel (2001) discute o 

termo e mostra como teve grande ampliação nas últimas décadas. Esse aumento 

contribuiu para uma visão de que a participação coletiva nos debates fosse vista 

como mecanismo de legitimidade quando relacionada à visão normativa. Assim, a 

democracia deliberativa é tida como ideia central para as discussões no que se 

refere ao significado do que seria a democracia. A participação por meio da 

democracia deliberativa reluz que as questões da coisa pública promovem 

efetividade no processo de tomada de decisão à medida que produz seu 

embasamento no interesse público legítimo, consensual racional e justo, 

possibilitando estímulos civis ao bem comum, fomentando a democracia (DE FARIA, 

2015). 

Assim como colocado por Ciconello (2008), após a institucionalização dos 

processos participativos por meio da Constituição Federal de 1988, ficaram 

reconhecidos tipos de mecanismos de deliberações coletivas, entre eles os 

Conselhos de Políticas Públicas e as Conferências. 

Como já abordado neste trabalho, os conselhos não são uma inovação por 

parte da Constituição, porém o modelo proposto pela constituinte modificou a forma 

de condução e expandiu a participação social, principalmente no que se refere ao 

caráter deliberativo. 

A primeira experiência com essa nova configuração surge com a criação do 

Conselho Nacional de Saúde, com caráter deliberativo e permanente, possuindo em 

seu coro metade dos participantes oriundos da sociedade civil. Foi possível 

estabelecer um modelo em que os conselhos tinham, além desses espaços, 

atribuições legais com o intuito de pensar em estratégias para política de saúde, 

aprovação de recursos e casos-debates sobre a implementação. Esse modelo deu 
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base ao que seria o Conselho de Política Pública ideal, colocado por Ciconello 

(2008, p.4) da seguinte forma: 

• Paritário (representantes governamentais e representantes da sociedade 
civil em igual número). 
• Deliberativo (com atribuições de deliberar sobre a formulação, as 
prioridades e o orçamento da 
política). 
• Com gestão compartilhada da política, permitindo o controle social por 
parte das organizações e 
movimentos da sociedade civil (monitoramento e avaliação). 
• Implantado nas três esferas da Federação (União, estados e municípios), 
formando uma estrutura 
de gestão federativa das políticas públicas. 
• Com representantes da sociedade civil eleitos autonomamente em fórum 
próprio, não sendo 
indicados por decisão unilateral dos governos (CICONELLO, 2008, p.4). 

 

Posteriormente, surge o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

por meio da instauração da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), com a 

responsabilidade de agir de forma deliberativa como um órgão colegiado, atuando 

na coordenação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O CNAS possui 

18 membros entre titulares e respectivos suplentes, sendo eles: nove representantes 

governamentais, incluindo um representante dos estados, um representante dos 

municípios; e outros nove membros representantes da sociedade civil, tendo 

diferentes representações, três representantes dos usuários de organizações de 

usuários da assistência social, três representantes de entidades ou organizações de 

assistência social e três representantes de trabalhadores do setor da assistência 

social, escolhidos por foro próprio, dentro dos termos da regulamentação do CNAS e 

fiscalizado sobre o Ministério Público Federal (CNAS, 2011).3  

A diversidade representativa, assim como visto no CNAS, é contemplada 

como uma vantagem, seguindo o conceito das instituições participativas de Avritzer 

(2007). À medida que difere do modelo representativo parlamentar, o modelo de 

representação por atores em instituições, como o CNAS, gera diversos tipos de 

representação, conseguindo chegar mais próximo da pluralidade da sociedade 

(GIERKE, 1913). 

 Ainda que haja abertura desses espaços, como colocado por Cohn (2011), é 

possível observar que não se tem uma disputa por presença política em políticas 
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caracterizadas por seguridade social e assistência social. A situação é diferente, por 

exemplo, quando o assunto é sobre questões previdenciárias, já que o público-alvo 

— o trabalhador assalariado, no caso — busca caminhos para debater sobre 

cálculos e modos de contribuição.  

Porém, Avritzer (2003) sugere que é necessário o aumento da participação 

nas decisões, inclusive sobre a distribuição de recursos orçamentários, o que 

possibilita maior acesso a recursos públicos e direitos e contribui para o avanço da 

capacidade de decidir e, em suma, auxilia na determinação da regra do processo 

deliberativo. 

As opiniões politicamente construídas assumem caráter impessoal, o que 

acaba por gerar maior influência no processo de deliberação ao elucidar legitimidade 

por meio de seus argumentos. Esse fato está em harmonia com Cohen (1997), que 

discute que as deliberações democráticas buscam o bem-estar comum, logo seus 

interesses representam muitos indivíduos. Assim, as deliberações assumem 

legitimidade de proposição de agenda e soluções para problemas.  

Segundo Habermas (2006), existem três funções principais legitimadoras do 

processo deliberativo, sendo elas: a mobilização; a contribuição argumentativa; e as 

atitudes a serem tomadas. As discussões, quando chegam à esfera pública por meio 

da comunicação política, seja ela institucionalizada ou de rua, através da relação 

entre Estado e sociedade civil, assumem as arenas formais de deliberações. Dessa 

forma, é esperada a obtenção de um consenso na tomada de decisão de tais 

deliberações (HABERMAS, 2006). No que se refere ao nível de influência dos 

grupos que defenderem seus próprios interesses, Habermas (2006) disserta sobre 

os “lobbystas” que, por meio do seu poder econômico, ameaçam o funcionamento 

das ações estatais e que podem influenciar nas ações delas.  

Em razão disto, os atores da sociedade civil e os movimentos sociais 

tornam-se importantes para defesa dos interesses das classes menos favorecidas 

na sociedade. Isso porque a opinião pública pode ser, de certa forma, desfavorecida 

em casos cujo poder da mídia se concentre nos interesses das elites detentoras de 

graus maiores de poder.  

 

3 O documento que consta essa informação está disponível em: https://cbf8ff3e-418a-41f5-b3eb-
f4b2f2f44394.filesusr.com/ugd/7f9ee6_396d263cdedc448fba569f2049b6f824.pdf.  Acesso em: 5 set. 
2021 

https://cbf8ff3e-418a-41f5-b3eb-f4b2f2f44394.filesusr.com/ugd/7f9ee6_396d263cdedc448fba569f2049b6f824.pdf
https://cbf8ff3e-418a-41f5-b3eb-f4b2f2f44394.filesusr.com/ugd/7f9ee6_396d263cdedc448fba569f2049b6f824.pdf
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Portanto, é necessário atentar-se à construção do discurso racional para 

racionalizar as reivindicações e os seus argumentos, sem opressões ou 

manipulações (HABERMAS, 2005, p.385). 

De Faria (2015) cita o pensamento de Bohman que admite que um dos 

ganhos da teoria deliberativa seria justamente os ganhos cognitivos dos cidadãos 

sobre as políticas públicas, o que gera maior eficiência na forma como ocorre a 

atuação do acompanhamento dos representantes.  

Desse modo, conforme colocado por Cohen (2003), entende-se que o 

processo deliberativo apresenta notável importância para os ganhos dos interesses 

da sociedade ao avançar os preceitos da democracia representativa, promovendo a 

representação individual e coletiva, atrelado ao papel das instituições deliberativas 

que refletem não só preferências e interesses, mas deliberações possíveis de serem 

implementadas. Ou seja: “A deliberação ideal utilizará dos argumentos racionais 

comuns para disciplinar o poder e as preferências, para que se conecte as normas 

de um processo político igualitário com uma distribuição igualitária” (COHEN, 2003, 

p.242).  
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Este trabalho reuniu diversos artigos e autores para descrever conceitos de 

participação social, democracia deliberativa e participativa a fim de que, assim, se 

possa compreender os Conselhos Nacionais (especificamente o de Assistência 

Social) e como sua atuação e deliberações podem ser afetadas mediante novos 

arranjos políticos.  

 A pesquisa teve como objetivo analisar a ação do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) na implementação de políticas públicas da assistência 

social, observando como as decisões deliberativas, reuniões e estrutura se 

comportaram nos anos de 2017, 2018 e 2019, em função das diretrizes colocadas 

para os colegiados pelo Decreto nº 9.759, de 2019. 

A pesquisa utilizou abordagem qualitativa, que consiste em analisar as 

informações e os dados e interpretá-los para que se possa responder aos 

questionamentos levantados, analisando os discursos, o processo histórico e as 

construções interativas das explicações (DIONNE; LAVILLE, 1999).  

Como procedimentos metodológicos, serão utilizadas pesquisa documental 

e pesquisa bibliográfica. 

Na pesquisa documental “a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. 

Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou 

depois” (MARCONI; LAKATOS, 2006, p.62). Assim, serão analisadas atas de 

reunião do CNAS, bem como os Relatórios de Gestão Anual, com o intuito de 

averiguar as deliberações do conselho para verificar se houve algum grau de 

modificação direta que influenciasse seu funcionamento ou suas deliberações. 

Também será feita pesquisa bibliográfica analisando artigos dos principais 

autores que discutem os temas conselhos nacionais, participação social e 

assistência social, além de estudos sobre conferências e afins. 

 Será realizada análise de conteúdo a partir de categorias retiradas dos 

resultados obtidos e do referencial teórico, com triangulação a partir dos dados 

coletados por meios da pesquisa documental e análises qualitativas acerca das 

reuniões do CNAS.  
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Quadro 1 – Quadro explicativo sobre método de coleta de dados 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Objetivos específicos 
Técnicas de coleta de 

dados 

Detalhamento 

Identificar como os 

mecanismos de 

transparência ativa 

foram alterados após o 

Decreto nº 9.759 

Pesquisa documental 

 

Análise dos documentos do 

CNAS, principalmente das 

atas e relatórios de gestão 

para identificar as 

organizações participantes, 

descrevendo o número de 

reuniões que ocorreram 

durante os anos de 2018, 

2019 e 2020; análise da 

estrutura do CNAS.  

Identificar alterações ou 

mudanças institucionais 

(como alterações na 

cultura organizacional) 

do CNAS após o 

Decreto; 

Pesquisa documental 

 

Análise das atas de reunião 

para verificação de 

possíveis 

encaminhamentos feitos 

durante as reuniões.  

Identificar as 

organizações 

participantes do CNAS e 

como se dá sua 

participação antes e 

depois do Decreto 

Pesquisa documental Análise das atas de 

reunião, para verificação de 

possíveis modificações. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados encontrados na 

pesquisa, buscando responder à pergunta norteadora da pesquisa e alcançar os 

objetivos gerais e específicos. 

  O funcionamento do Conselho Nacional de Assistência Social ocorre por 

meio da composição de 18 representantes, sendo eles: nove indicações do 

presidente da república e nove representantes civis usuários da política pública, de 

entidades, organizações de assistência social, escolhidos sob fiscalização do 

Ministério Público. 

 Sendo o CNAS um instrumento democrático e participativo, por meio dele é 

possível acessar uma abertura de espaço para representantes da sociedade civil. 

Ele é um canal para exercer a participação social e apresenta-se como de 

instrumento deliberativo. Mediante reuniões convocadas pelo conselho, debates e 

discussões são alimentadas, promovendo deliberações em defesa dos interesses 

dos grupos e dos direitos dos cidadãos, bem como o acompanhamento e a 

promoção de assuntos por meio de instâncias, como as comissões, os fóruns, as 

conferências nacionais, entre outros.  

Todo esse aparato representa ganhos sociais que perpetuam a democracia 

e a ampliação dos espaços democráticos, participativos e deliberativos, porém, com 

as modificações colocadas pelo Decreto nº 9.759, de 2019, essas instâncias ficaram 

ameaçadas e sofreram alterações para conseguirem se manter, conforme visto por 

meio das resoluções promovidas pelo CNAS e dos Relatórios de Gestão utilizados. 

 Percebe-se que o desmonte da assistência social e da participação por meio 

de instrumentos institucionais e normativos, como normas delimitadoras, não é uma 

realidade posta apenas atualmente. Conforme visto nos trabalhos de Rodrigues 

(2020) e Alencar e Ribeiro (2019), ao observar a democracia representativa, nota-se 

que os representantes eleitos, por vezes, acabam por promover a diminuição dos 

espaços de participação e de deliberação com intuito de manter a concentração do 

poder das decisões, afastando a sociedade dos campos participativos e 

deliberativos. 

 Utilizando-se da LOAS e do FNAS, ocorre a descentralização e o 

financiamento do SUAS por meio da gestão compartilhada com a União, estados, 
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Distrito Federal e municípios. O papel do CNAS concentra-se em apreciar e aprovar, 

por meio de resoluções, as Propostas Orçamentárias que são colocadas para 

Política Nacional de Assistência Social pela SNAS, elaborando e aprovando, assim, 

a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

Assim como a Lei de Diretrizes e Orçamentos (LDO), que orienta os gastos 

fiscais, e o Plano Plurianual (PPA), que é o instrumento de planejamento que norteia 

as políticas, a LOA passa por aprovação anualmente no Congresso Nacional para 

delimitar qual será o orçamento disponibilizado para execução das políticas públicas. 

 Esse processo descrito acima envolve grande importância, tendo em vista 

que o financiamento do SUAS permite a efetivação dos direitos garantidos pela CF 

de 1988 para a população que se encontra em vulnerabilidade social.  

Porém, o que é percebido pelo CNAS por meio da “Nota Referente ao Déficit 

Orçamentário da Política De Assistência Social4”, publicada em 2019, disponível no 

seu blog, é que, desde os anos de 2017, 2018 e 2019, não se tem atingido de forma 

integral os valores do orçamento aprovados pela Resolução do Conselho para ações 

relativas ao funcionamento do SUAS sobre o apoio, a gestão e a execução dos 

programas, serviços e projetos. Como exemplo, em 2018, apesar do CNAS aprovar 

o orçamento com verba de R$ 3.113.125.590, o orçamento aprovado para a LOA foi 

de R$ 1.957.442.227.  

Quando o orçamento sofre déficits, prejudica o atendimento dos serviços de 

assistência social aos cidadãos, além de dificultar a manutenção dos equipamentos 

e a permanência dos trabalhadores no SUAS. 

Esses déficits chegaram a mais de 21,76% em 2017, número superado em 

2018, com déficit de 37,52%, e 29,16 %, em 2019 (Figura 2). Dessa forma, foram 

reduzidos os valores repassados para o aprimoramento de toda a cadeia de gestão 

e execução de programas, serviços e ações da assistência social. Isso gerou a 

diminuição dos atendimentos dos Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), responsáveis por atendimentos de pessoas e famílias que atravessam 

problemas de fome e desemprego, representando quase 10 milhões de indivíduos; 

Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), com 

atendimento de pessoas e famílias em situação de violência doméstica ou 

 

4 Disponível em: https://www.blogcnas.com/manifestos-e-notas. Acesso em: 3 set. 2021. 

https://www.blogcnas.com/manifestos-e-notas
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comunitária; Centro POPS, acolhendo pessoas em situação de rua; entre outros que 

demonstram que o CNAS esteve à frente das defesas do investimento nas políticas 

públicas de assistência social, mesmo enfrentando resistência as suas deliberações. 

Portanto, pode-se evidenciar que ações normativas, como o Decreto nº 9.759, 

atingem o funcionamento do CNAS à medida que criam empecilhos para seu 

funcionamento e o funcionamento dos seus colegiados diretos, como suas 

comissões e grupos de trabalho, propiciando uma redução no cenário de atuação 

em defesa de suas deliberações. 

 

Figura 2 – Gráfico do orçamento participativo aprovado pela Resolução do CNAS em 
comparação ao orçamento aprovado na LOA 

 

Fonte: Disponível em: https://cbf8ff3e-418a-41f5-b3eb-
f4b2f2f44394.filesusr.com/ugd/7f9ee6_7b93a3feba4246edbeaf580ca8eef8f2.pdf. Acesso em: 3 set. 

de 2021. 

 

Feitas essas considerações, a seção a seguir está dividida em dois campos, 

sendo o primeiro campo relacionado a alterações e mudanças institucionais e 

modelos de gestão após o Decreto nº 9.759, de 2019, e o segundo campo sobre as 

alterações nos mecanismos de transparência para participação social. 

 

https://cbf8ff3e-418a-41f5-b3eb-f4b2f2f44394.filesusr.com/ugd/7f9ee6_7b93a3feba4246edbeaf580ca8eef8f2.pdf.%20Acesso%20em:%203
https://cbf8ff3e-418a-41f5-b3eb-f4b2f2f44394.filesusr.com/ugd/7f9ee6_7b93a3feba4246edbeaf580ca8eef8f2.pdf.%20Acesso%20em:%203
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4.1 Alterações institucionais e no modelo de gestão após o Decreto  

 

Como apresentado no decorrer do trabalho, os órgãos colegiados assumem 

caráter híbrido, por serem compostos por atores governamentais e representantes 

das organizações civis, e admitem o mesmo nível hierárquico e poder de decisão 

por deliberação de seus membros. Percebe-se que as alterações e mudanças 

institucionais propostas pelo Decreto nº 9.759, de 2019, são de caráter limitante no 

que diz respeito à possibilidade de decisão e deliberação da sociedade civil. 

Quando analisada a situação dos órgãos colegiados de modo geral, 

percebe-se por meio do Decreto nº 9.754, de 11 de abril de 2019, que foram extintos 

mais de 50 colegiados entre conselhos, câmaras, comissões, comitês, fóruns, mesas 

e grupos de trabalho de diversos órgãos, pois a criação destes colegiados foi 

instituída a partir de decreto ou ano normativo inferior. 

Sobre o CNA, de acordo com o Relatório Colegiados e Participação Social 

(2019), a Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania (Conjur/MC) manifestou-se 

sobre a aplicação do Decreto nº 9.759/2019 por meio do Parecer nº 

00390/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU, entendendo que o Decreto pretendeu 

extinguir “tão somente os órgãos colegiados que tenham sido instituídos por decreto, 

por ato normativo inferior ao decreto ou por ato de outro colegiado”. Porém, a 

respeito do CNAS, sua criação ocorreu por meio da Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) em seu art. 17. 

Portanto, é visto que o CNAS não foi afetado pelo Decreto diretamente no 

que se refere à sustentação do Conselho em si, enquanto outros órgãos, de caráter 

participativo e deliberativo, que possuíam sua institucionalização em caráter inferior 

ao de lei foram afetados. No entanto, o Decreto afetou seu funcionamento e sua 

estrutura indiretamente, pois aplica-se às comissões integrantes do CNAS, sendo 

elas: Presidência Ampliada, Comissões Temáticas, Comissão de Ética e Comissão 

de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda, Grupos de Trabalho, 

e Comissão de Monitoramento das Deliberações das Conferências Nacionais de 

Assistência Social. 

Ainda de acordo com o Relatório Colegiados e Participação Social (2019), o 

Conselho teve, por meio do Decreto, a suspensão das atividades das comissões e 

dos grupos de trabalhos que impactaram nas discussões e deliberações do 
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Colegiado, adiando pautas prioritárias e dificultando o aprofundamento dos temas, 

como também o atraso das agendas acerca dos temas prioritários face à nova 

conjuntura política/econômica, tais como:  

 

(i) processo de criação de sistema informatizado nacional para inscrição de 
entidades pelos conselhos de assistência social;  
(ii) processo de certificação de entidades e organizações de assistência 
social no Ministério (perda da trimestralidade no acompanhamento);  
(iii) processo de acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos, os 
impactos sociais e o desempenho das ações da rede de serviços 
socioassistenciais para população indígena. 
(Relatório Colegiados e Participação Social, 2019, p.20). 
 

 

O Relatório aponta que essas suspensões demonstram a fragilidade na 

organização do CNAS em relação à criação das comissões de caráter temporário, já 

que estas podem ser extintas por novo decreto. 

Analisando os documentos de gestão dos anos de 2018, 2019 e 2020, em 

comparação, foi percebida uma diminuição do número de reuniões do ano de 2020 

em relação ao ano de 2019 em pouco mais de 20%. Considerando as reuniões 

descentralizadas, o número caiu de três reuniões, em 2018, para uma reunião em 

cada ano seguinte, quando comparados os anos de 2019 e 2020. Fato semelhante 

acerca da diminuição é percebido nas reuniões trimestrais, em que o número de 

quatro reuniões em 2018 cai para três nos dois anos seguintes, 2019 e 2020. No 

que se refere às reuniões regionais, é possível perceber a diminuição de oito 

reuniões, em 2018, para sete, tanto em 2019 quanto em 2020. 

No ano de 2018, iniciou-se no CNAS o processo eleitoral que daria 

conformidade à representação dos conselheiros da gestão de 2018-2020, sendo 

conduzido por conselheiros da sociedade civil que não estavam concorrendo ao 

pleito, conforme a Resolução CNAS nº 2, de 15 de fevereiro de 2018. O processo 

eleitoral era previsto com início para 1/2/2018, sendo finalizado com a posse dos 

novos conselheiros em 11/6/2018. 

Observando o relatório de gestão do ano de 20185, percebe-se que nesse 

mesmo ano foram publicadas e aprovadas 30 deliberações. Número superado no 

ano seguinte, segundo o relatório de 2019, que aponta o crescimento de 40% no 

 

5 Os Relatórios de Gestão de 2018–2020 não estão disponíveis em domínio público, porém foram 

cedidos por meio da Lei de Acesso à Informação à fim de pesquisa. 
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número de deliberações, elevando para 42 resoluções. No ano de 2020, é 

observada uma queda de 10% em relação ao número de deliberações de 2018 e de 

quase 31% quando comparado ao ano de 2019, totalizando 27 resoluções 

aprovadas e publicadas. Porém, é valido ressaltar que no ano de 2020 o Brasil 

atravessou momento crítico com o agravamento da  pandemia do COVID-19, 

resultando na manutenção dos protocolos de  distanciamento social que podem ter 

influenciado os números de reuniões neste ano. 

 

Figura 3 – Gráfico referente à quantidade de deliberações entre os anos de 2018, 2019 e 2020. 

 

Fonte: Elaboração do autor, considerando Relatórios de Gestão de 2018, 2019 e 2020. 

 

Segundo verificado no Relatório de Gestão de 2019, produzido pelo CNAS, 

houve momentos dedicados ao debate sobre a influência do Decreto no 

funcionamento do CNAS, o que resultou em algumas resoluções, conforme quadro 

abaixo, devido ao entendimento da AGU por meio do parecer CJ/MC nº 

00390/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU que entende que, apesar do CNAS não se 

enquadrar dentro dos Colegiados abrangidos pelo Decreto nº 9.759, suas 

Comissões e Grupos de Trabalho poderiam ser definidos dentro dos arts.1º e 2º, 

categorizando-os como “Subcolegiado”. Isso acontece, pois essas comissões e 

grupos de trabalho foram instituídos partindo de resoluções do CNAS, provocando a 

necessidade de adequações ao Decreto, como: justificativa de necessidade, 

estimativa de gastos e limitação do número máximo de membros para que fosse 

sustentada a sua existência. 
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Quadro 2 – Resoluções para atendimento das diretrizes do Decreto nº 9.759. 

Norma Objetivo 

Resolução CNAS nº 26, de 

18/9/2019 

Instituiu a Comissão de Acompanhamento aos 

Conselhos de Assistência Social, com caráter 

temporário e duração de um ano, com objetivo de 

apoiar, assessorar e fiscalizar os Conselhos de 

Assistência Social (CAS) do Brasil para assegurar o 

disposto no art. 122 da Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) e 

fomentar a seguridade da responsabilidade do 

controle social. 

Resolução CNAS nº 34, de 

27/9/2019 

Com objetivo de garantir o funcionamento da 

Comissão de Política até setembro de 2020, pois, 

como colocado na Resolução em questão, apesar de 

no Parecer CJ/MC nº 00390/2019/CONJUR-

MC/CGU/AGU o CNAS não ser afetado pelo Decreto 

nº 9.759, suas Comissões e Grupos de Trabalho 

foram caracterizados como “SUBCOLEGIADOS”, ou 

seja, colegiados menores ligados a um colegiado 

maior já fazem parte da estrutura do CNAS e foram 

criados a partir de resoluções do conselho.  

Resolução CNAS nº 27, de 

18/9/2019 

Instituiu a Comissão de Financiamento e Orçamento 

da Assistência Social, com caráter temporário e 

duração de um ano, para concentração nas questões 

financeiras e orçamentárias no que se refere à 

assistência social. 
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Resolução CNAS nº 28, de 

18/9/2019 

Instituiu a Comissão de Monitoramento das 

Deliberações da 11ª Conferência Nacional de 

Assistência Social, com caráter temporário e duração 

de um ano para acompanhar o desenvolvimento das 

ações acerca das deliberações firmadas na 

Conferência sobre a Política Nacional de Assistência 

Social. 

Fonte: Elaboração do autor, considerando as resoluções publicadas em transparência ativa pela 

plataforma blog do CNAS. Disponível em: https://www.blogcnas.com/resolucoes-cnas. Acesso em: 4 

set. 2021. 

 

 As modificações postas através do Decreto 9.759 de 2019 também influenciaram 

algumas revogações de resoluções do CNAS. Apontando a necessidade de quórum 

qualificado e outras normas gerais para o cumprimento das novas diretrizes. 
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Quadro 3 – Resoluções revogadas 

Fonte: Elaboração do autor, considerando Relatório de Gestão de 2019. Acesso em: 4 set. 2021. 

 

 Conforme o Parecer nº 00201/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU, foi solicitado 

pela AGU que o CNAS se adequasse às novas diretrizes colocadas pelo Decreto nº 

9.759, de 2019, bem como solucionasse impasses normativos que estavam em 

desacordo entre o regimento interno do CNAS e algumas NOB/SUAS.  

Resoluções revogadas 
Revoga as resoluções CNAS de nºˢ 12, 13 e 14, 

de 18 de abril de 2019, publicadas no Diário 

Oficial da União, em 25 de abril de 2019, por 

força do Parecer nº 00201/2019/CONJUR-

MC/CGU/AGU, datado de 21 de março de 2019, 

que apontou a necessidade de quórum 

qualificado para fins de votação de convocação 

do processo conferencial em caráter 

extraordinário; e em cumprimento ao art. 42 da 

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 

1993, que estabelece que os Pareceres das 

Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro 

de Estado, obrigam, também, os respectivos 

órgãos autônomos e as entidades vinculadas a 

cumprirem as medidas solicitadas. 

 

Designa a Comissão Organizadora da 12ª 

Conferência Nacional Extraordinária de 

Assistência Social. (Revogada pela Resolução 

CNAS nº 15/2019). 

 

Estabelece normas gerais para a realização das 

conferências extraordinárias de assistência 

social em âmbito nacional, estadual e do Distrito 

Federal. (Revogada pela Resolução CNAS nº 

15/2019). 
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 Por meio do Parecer nº 00841/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU, o CNAS 

certificou a adoção de algumas medidas, como pode ser visto no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Medidas adotadas pelo CNAS para cumprimento do Decreto nº 9.759. 

Item Modificação 

Art. 6º, I do Decreto nº 9.759, 

de 2019, c/c art. 36, IV do 

Decreto nº 9.191, de 2017: o 

art. 5º da minuta de resolução 

deve indicar a periodicidade 

das reuniões ordinárias e a 

forma de convocação das 

reuniões extraordinárias; 

As reuniões do subcolegiado acontecerão de forma 

mensal, antes das reuniões plenárias, disciplinada 

no artigo 9º, da Resolução CNAS nº 6, de 9 de 

fevereiro de 2011 (Regimento Interno), que dispõe 

o seguinte: “Art. 9º. O CNAS reunir-se-á, 

ordinariamente, uma vez por mês, por convocação 

de seu Presidente ou, extraordinariamente, por 

convocação da Presidência ou de pelo menos 1/3 

(um terço) de seus membros, observado o prazo 

preferencial de 13 (treze) dias para a convocação 

de reunião”. Assim, depreende-se que as 

convocações dos subcolegiados estão submetidas 

a esse rito e que não recebem tratamento 

diferenciado. 

Art. 6º, III do Decreto nº 9.759, 

de 2019: deve haver a 

estimativa dos gastos com 

diárias e passagens dos 

membros do subcolegiado sob 

análise e comprovação da 

disponibilidade orçamentária e 

financeira para o exercício em 

curso (2020), na hipótese de 

ser demonstrada, de modo 

fundamentado, a inviabilidade 

ou a inconveniência de se 

realizar a reunião por 

As reuniões serão realizadas presencialmente —

tendo em vista o disposto no inciso III do art. 6º do 

Decreto nº 9.759, de 2019— e por meio de 

videoconferência, conforme o disposto no art. 2º do 

Decreto nº 10.416, de 7 de julho de 2020, que 

dispõe o seguinte: “Art. 2º. As reuniões de 

colegiados poderão ser realizadas integralmente 

por meio de videoconferência, conforme decisão do 

Presidente ou do Coordenador, ad referendum do 

Plenário”. 
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videoconferência; 

Art. 6º, § III do Decreto nº 

9.759, de 2019: deve haver a 

estimativa dos gastos com 

diárias e passagens dos 

membros do subcolegiado sob 

análise e a comprovação da 

disponibilidade orçamentária e 

financeira para o exercício em 

curso (2020), na hipótese de 

ser demonstrada, de modo 

fundamentado, a inviabilidade 

ou a inconveniência de se 

realizar a reunião por 

videoconferência; 

A dotação orçamentária para garantir a realização 

das reuniões da referida comissão está prevista na 

Ação 8.249 — Funcionamento dos Conselhos de 

Assistência Social: (Plano Interno: 0824941100D 

Diárias CNAS, que apresenta dotação atual de R$ 

705.475 [setecentos e cinco mil, quatrocentos e 

setenta e cinco reais]). Importante ressaltar que, em 

regra, as reuniões dos subcolegiados e grupos de 

trabalho acontecem na semana de reunião 

ordinária do CNAS, e o custo diz respeito somente 

ao valor das diárias. Dos 36 (trinta e seis) 

conselheiros, 15 (quinze) residem no Distrito 

Federal e não fazem jus ao recebimento de diárias 

e emissão de passagens. Para os outros 21 (vinte e 

um), faz-se necessário o custeio de diárias para a 

permanência em Brasília, conforme o extrato da 

execução orçamentária e financeira da Ação 8.249. 

Art. 6º, V, do Decreto nº 9.759, 

de 2019, deve-se justificar a 

necessidade, a conveniência, 

a oportunidade e a 

racionalidade de o colegiado 

possuir número superior a sete 

membros, no caso, oito 

membros, conforme dispõe o 

art. 4º da minuta de 

Resolução; 

O disposto no art. 16, da Lei nº 8742, de 1993 — 

Lei Orgânica de Assistência Social — define que as 

instâncias deliberativas do SUAS, entre elas o 

Conselho Nacional de Assistência Social, possuem 

caráter permanente e composição paritária entre 

Governo e Sociedade Civil. Além da composição 

paritária, é válido destacar que o §1º, do art. 17, da 

Lei nº 8.742, de 1993, define que o Conselho 

Nacional de Assistência Social é composto por 18 

(dezoito) membros e respectivos suplentes, 

totalizando 36 membros entre titulares e suplentes. 

Art. 36, III, do Decreto nº 

9.191, de 2017: “estabelecer  

o quórum de votação." 

Referente ao quórum de instauração e quórum de 

votação dos subcolegiados que estão sendo 

criados, é imperioso destacar que o art. 8º da 
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resolução anexa, descrito abaixo, já prevê a maioria 

absoluta para instalação da reunião. Ressalta-se 

que os subcolegiados não possuem caráter 

deliberativo; eles possuem a atribuição de discutir e 

aprofundar temas para que sejam levados à 

apreciação e deliberação da plenária, sendo 

necessário estabelecer quórum mínimo tão 

somente para dar início as suas respectivas 

reuniões. Nessa perspectiva, ficou preservado, no 

texto da Resolução, esse entendimento, no artigo 

8º: “Art. 8º. A Comissão instalar-se-á e discutirá as 

matérias que lhes forem pertinentes, com a 

presença da maioria absoluta de seus membros”. 

Fonte: Elaboração do autor, considerando Parecer nº 00841/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU presente 

no Relatório cedido pela Lei de Acesso à Informação. Acesso em: 5 set. 2021. 

 

 Por meio dessas adequações, foi possível definir e realinhar o funcionamento 

e a estrutura do CNAS, bem como de seus instrumentos, suas reuniões e 

comissões. Isso possibilitou que o CNAS mantivesse seu funcionamento e parte dos 

seus instrumentos e subcolegiados.  Ainda admitindo a democracia participativa 

como uma ótica que reconhece a necessidade de participação em meio à 

democracia representativa, possibilitando a defesa dos interesses de grupos 

diversos, pode-se perceber que os órgãos colegiados são espaços públicos que 

possibilitam essa participação e deliberações. 

 A função do Decreto de impactar diretamente no funcionamento dos órgãos 

colegiados é significativa no que diz respeito à representação da sociedade civil. 

Apesar do CNAS não ter sido afetado diretamente com a extinção e com as 

extremas limitações, ocorreu a limitação de comissões dentro do CNAS que 

precisaram ser adequadas ao que o Decreto prevê. Com intuito de assessorar, por 

meio de sugestões, os temas discutidos nas reuniões trimestrais, regionais e 

ampliados do CNAS, a Comissão de Acompanhamento aos Conselhos (CAC) 

trabalha na sistematização de resultados colhidos por meio de oficinas, sintetizando 

as percepções e avaliações dos participantes.  
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 Acerca dos temas debatidos em 2018, inicialmente a preocupação da plenária 

atentava-se a trabalhar dados de caráter regional sobre à violação de direitos, porém 

o tema foi substituído devido à necessidade de atenção e à superação de 

fragilidades que foram apontadas por meio de auditoria operacional — TC 

019.090/2015-3 —, que determinou por meio do Acórdão TCU nº 2404/2017, que, 

devido a falhas no cumprimento de repasses, o Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS) deveria condicionar esses pagamentos de recurso na modalidade 

fundo a fundo. Com intuito de fomentar o conhecimento acerca do controle social, o 

CNAS disponibilizou curso sobre o assunto, por meio do portal da Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), mas não foi encontrado link durante a 

presente pesquisa. 

 

4.2 Alterações nos mecanismos de transparência para participação 

social 

 

De acordo com IMAFLORA (2020), a transparência pública e a participação 

social na discussão e tomada de decisões coletivas são entendidas como processos 

democráticos. A existência de instrumentos, como o CNAS, que concretizam esses 

princípios, são condições necessárias para a elaboração e implementação de 

diferentes políticas públicas. 

Sem instrumentos de transparência e participação social, ou com eles 

limitados, tornam-se mais escassas as possibilidades de a sociedade acompanhar e 

monitorar as políticas de assistência social, produzir diagnósticos e soluções para os 

principais problemas enfrentados e dialogar com tomadores de decisão para 

implementação dessas soluções (IMAFLORA, 2020).  

No âmbito político, Pippa Norris (2000, apud DE FARIA, 2015) considera que 

o número ilimitado de informações disponíveis via internet tem o potencial de 

permitir ao público maior conhecimento das políticas públicas e maior capacidade de 

articulação social, com a utilização de e-mail, bate-papos virtuais (chats) e 

discussões on-line. A internet permite, inclusive, a formação de redes em torno de 

temas ou problemas públicos que interligam a esfera local, regional, nacional e 

transnacional. Norris (2000, apud DE FARIA, 2015, p.24) realça, ainda, a 

capacidade de aproximação do cidadão com seus representantes. 
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Paralelamente, tem ocorrido também nos últimos anos a vitalização de 

instrumentos de participação no processo de tomada de decisão pública. Desde a 

década de 1980 do século passado, experiências inovadoras de participação e 

deliberação têm surgido em várias partes do mundo, a exemplo do orçamento 

público participativo. 

No ano de 2018, o CNAS manteve a atualização de suas deliberações, atas, 

legislações, notícias, agendas, pautas de reuniões e documentos afins por meio da 

plataforma do então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)6, que continha 

uma parte especial para contribuição e fomento da transparência ativa das ações do 

CNAS, como é visto no relatório de gestão. Além da plataforma institucional, o 

conselho buscou outros canais para se comunicar eletronicamente e disponibilizar 

suas informações. O espaço escolhido foram as redes sociais, mais 

especificamente: Twitter, Facebook, Youtube e Flickr. Como ferramenta de suporte, 

já em 2018, o CNAS utilizava-se de um blog, cujo caráter era menos formal, o que 

possibilita maior agilidade na disponibilização de seus documentos, além de 

fomentar mais um canal de comunicação direta com os cidadãos e a sociedade civil, 

por meio de comentários e de um formulário com canal de contato. 

Em 2019, nota-se a atualização da página institucional do CNAS ligada a seu 

Ministério, que, nesse momento, havia sido ampliado com temas da pasta do 

esporte e da cultura, aglutinando estes dois antigos ministérios à pasta do 

desenvolvimento social e criando, assim, o Ministério da Cidadania. Nesse período, 

o relatório de gestão de 2019 disserta que essa falha na alimentação no principal 

canal se deu devido a “problemas de plataforma” e que, a partir disso, o blog 

começou a ser utilizado como a ferramenta principal para divulgação de 

documentos, deixando seu caráter secundário, como no ano anterior. Segundo 

relatório de gestão de 2020, é posto que o CNAS manteve a atualização da sua 

página até julho do mesmo ano, devido a novamente um problema na plataforma 

ministerial. Por causa desses problemas de instabilidade do portal do Ministério, o 

CNAS utiliza o blog como ferramenta principal para disponibilização de documentos. 

 

6 Disponível em: www.mds.gov.br/cnas. Acesso em: 16 out. 2021. 

http://www.mds.gov.br/cnas
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Portanto, percebe-se um desmembramento dos canais principais de fomento 

a participação social, o que pode ser entendido como uma fragilidade quando 

analisado sobre a ótica da demoraria participativa e da democracia deliberativa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a construção deste trabalho, foi possível perceber que o Decreto nº 

9.759, de 2019, cria empecilhos à democracia participativa ao impor regramentos 

que contrariam a participação social sob o pretexto de reorganizar os colegiados da 

administração pública. Trata-se de uma tentativa de diminuição dos espaços que 

emanam do povo, com a extinção maciça de colegiados e a permissão de sua 

recriação, desde que subordinados a parâmetros e critérios excludentes da 

participação social, fiscalização de sua execução e transparência.  

Assim, conforme colocado por Pereira (2019), se o decreto se propuser a ser 

um mecanismo para inviabilizar o funcionamento dos colegiados — o que inclui os 

conselhos nacionais —, consequentemente, sua participação e influência no campo 

das políticas públicas do país será afetada. No caso do CNAS, essa influência foi 

superada ao conseguir repor suas comissões de acompanhamento, adequando-as 

às prerrogativas do decreto, mas não as extinguindo. 

Porém, tornam-se perceptíveis as movimentações políticas com intuito de 

empecilhar e reduzir os canais de participação direta em que a sociedade civil pode 

acompanhar, discutir e deliberar sobre as ações que vão afetar sua própria vida. 

Isso ficou demonstrado neste trabalho com as tentativas de derrubar o Decreto nº 

8.243 de 2014, como forma de quebrar o processo de avanço dos campos 

participativos. Além disso, é possível citar também a extinção de mais de 50 

colegiados, como verificado a partir do Decreto nº 9.784 de 2019. 

A história reflete a transversalidade das dificuldades referentes aos temas 

abordados neste trabalho. O caminho da assistência social assumiu caráter árduo e 

de muita luta para que fosse conquistada como direito, bem como a participação 

social que, a priori, foi sendo construída em bases mais delimitadoras do que 

progressistas, controlando a disputa de poder e podando avanços. 

É notório que o pós-Constituição de 1988 trouxe arranjos institucionais que 

permitiram que décadas seguintes os espaços de participação fossem ampliados por 

meio de instituições participativas, como conselhos, conferências, orçamentos 

participativos, entre outros. Vale destacar também que houve ampliação da força de 

legitimidade das deliberações tomadas a partir de debates e discussões promovidas 

na relação entre Estado e sociedade. 
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 Entretanto, é inegável a necessidade de luta pela defesa e proteção dessas 

instituições, espaços e canais que descentralizam as decisões e intensificam a 

democracia. É importante que a sociedade busque a sustentação dos ganhos 

democráticos que já foram conquistados com a participação social, pois, por meio 

deles, será possível avançar na democratização. E, considerando a definição de 

democracia colocada no início deste trabalho como sendo “o poder do povo”, por 

meio da sustentação e ampliação desses instrumentos participativos, seria possível 

devolver o poder do povo ao povo. 
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