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Sessão solene do Congresso em homenagem 
aos 30 anos da Constituição Federal reuniu a 
cúpula dos Três Poderes: Jair Bolsonaro, Dias 
Tóffoli, Michel Temer, Eunício Oliveira, José 
Sarney, Rodrigo Maia e Raquel Dodge



Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar 
os 30 anos da Constituição Cidadã.

Exmo. Sr. presidente da República Federativa do Brasil, S.Exa. Michel 
Temer; Exmo. Sr. presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo 
Maia; presidente da República Federativa do Brasil de 1985 a 1990, José Sarney; 1º 
vice-presidente da Mesa do Congresso Nacional, Sr. deputado Federal Fábio Ramalho; 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Exmo. Sr. ministro Dias Toffoli; procura-
dora-geral da República, Sra. Raquel Dodge; deputado federal e presidente eleito da 
República Federativa do Brasil, Sr. Jair Bolsonaro; demais autoridades presentes, 
senadores e senadoras, deputados e deputadas federais.

Quero registrar a presença de vários embaixadores: embaixador da República de 
Angola, Sr. Nelson Manuel Cosme; embaixador da República da Namíbia, Sr. Samuel 
Nuuyoma; embaixador da República de Belarus, Sr. Aleksandr Tserkovsky; embaixa-
dor do Reino da Tailândia, Sr. Surasak Suparat; embaixador da República do Sudão, 
Sr. Ahmed; embaixador da República do Panamá, Sr. Elmer Anel; embaixadora da 
República de Botsuana, Sra. Bernadette S. Rathedi.

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, Sr. Eliseu Padilha; ministro de Estado 
da Justiça interino, Sr. Gilson Libório de Oliveira Mendes; ministro de Estado dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, Sr. Valter Casimiro Silveira; ministro de Estado de 
Minas e Energia e Presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Sr. Wellington Moreira 
Franco; ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Luiz Fux; general de Exército e 
vice-presidente eleito da República Federativa do Brasil, Sr. Antonio Hamilton Martins 
Mourão; presidente do Superior Tribunal Militar, Sr. ministro José Coêlho Ferreira; 

Eunício Oliveira 
Presidente do Senado Federal

Discurso proferido na 

sessão solene do Congresso 

Naiconal em homenagem aos 

30 anos da Constituição, 

em 6 de novembro de 2018
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encarregado de negócios da Embaixada da República Árabe da Síria, Sr. Mohamad 
Khafif; ministro do Superior Tribunal Militar, Sr. José Barroso Filho; presidente do 
Tribunal de Contas da União, Sr. ministro Raimundo Carreiro; representando o Co-
mandante da Marinha do Brasil, Sr. vice-almirante Sérgio Nathan Marinho Goldstein; 
representando o Comandante do Exército Brasileiro, Sr. general de brigada Ivan 
Ferreira Neiva Filho; representando o Comandante da Aeronáutica, Sr. brigadeiro-
do-ar Cloer Vescia Alves; conselheiros do Conselho Nacional de Justiça: Sr. André Luís 
Guimarães Godinho, Sr. Henrique de Almeida Ávila; Srs. senadores constituintes: Sr. 
Albano Franco, Sr. Francisco Guimarães Rollemberg, Sr. Mauro Benevides, do meu 
querido Ceará, Sr. Teotônio Vilela Filho; Srs. deputados constituintes aqui presentes: 
Sr. João Machado Rollemberg Mendonça; Sr. Luiz Alberto Rodrigues; Sr. Luiz Alfredo 
Salomão; Sr. Márcio Braga; Sr. Marcondes Gadelha; Sr. Nelson Sabrá; Sr. Ronaldo de 
Azevedo Carvalho; Sr. Simão Cirineu, senador no período de 1995 a 2003, Sr. Mauro 
Miranda Soares; senador eleito, Sr. Flávio Bolsonaro; senador eleito, Sr. Marcos do 
VaI; vejo aqui vários senadores e senadoras, deputados e deputadas constituintes — 
vejo sentada ali atrás Maria de Lourdes Abadia —, senhoras e senhores, autoridades 
presentes, este Congresso Nacional vive hoje um dia histórico ao reunir, democra-
ticamente, um presidente da República no exercício do cargo, meu companheiro 
de partido, Michel Temer, um ex-presidente da República, senador José Sarney, e o 
deputado e presidente eleito, Jair Bolsonaro.

O Parlamento brasileiro tem a honra de proporcionar o primeiro passo de um 
processo de transição que, eu ouso afirmar, respeita exatamente o espírito da Cons-
tituição Cidadã promulgada há 30 anos.

De fato, a Constituição de 1988 é uma obra eloquente do avanço institucional, 
social e legislativo da civilização brasileira. Bastaria, para louvá-la, nos remetermos 
à sua eficácia no plano da realidade.

Imprensa aqui presente, é inegável que ela marca a transição para o mais longo 
período democrático da República Federativa do Brasil contemporâneo. Cumpre-
nos, portanto, lembrar daquele momento histórico. Antônio Paes de Andrade, que já 
não está entre nós, com quem eu dei os meus primeiros passos na política, sempre 
se orgulhou de ter sido um dos 603 deputados e senadores, que, em diferentes mo-
mentos, participaram da elaboração da Carta Magna.

Deixou para a posteridade, em parceria com o nosso professor de direito consti-
tucional, Paulo Bonavides, a obra “História Constitucional do Brasil”, na qual revela 
que a proposta de uma nova Constituição remonta a julho de 1972, quando o grupo 
autêntico do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, decidiu transformá-la na 
sua principal bandeira.

Apesar da resistência inicial da cúpula moderada do partido, o tema sempre esteve 
presente na atuação dos autênticos, que se incorporaram à campanha de Ulysses 
Guimarães à Presidência da República, em 1973.

A partir de 1977, a pregação Constituinte ganhou ímpeto especial, primeiramente, 
no âmbito parlamentar, por meio de pronunciamentos da direção nacional do MDB.

Ulysses Guimarães recebe parte das 
122 emendas populares apresentadas 

pela sociedade e apoiadas por 
12 milhões de assinaturas
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Posteriormente, lembram os autores, em manifestações por todo o Brasil, culmi-
nando com o lançamento, em São Paulo, da Carta aos Brasileiros, lida em ato cívico 
na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco.

Paes e Bonavides assinalam em seu livro que a Assembleia de 1988 foi a primeira 
Constituinte brasileira que não se originou de uma ruptura institucional, nem foi 
precedida de um ato de independência.

A convocação da Assembleia Nacional Constituinte foi resultado de compromisso 
firmado durante a campanha presidencial de Tancredo Neves e do presidente — aqui 
ao meu lado — José Sarney, que nos honra com a sua presença no dia de hoje.

Após a morte de Tancredo, José Sarney assumiu o Palácio do Planalto e, 3 meses 
depois de empossado, honrou todos os acordos estabelecidos pelo presidente Tan-
credo Neves.

Assim, convocou, o então presidente Sarney, a Assembleia Nacional Constituinte, 
por meio da Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985. A chama da 
mudança, a partir de então, passou a iluminar o Congresso Nacional.

Quem participou da Assembleia Nacional Constituinte — aqui há vários deputa-
dos, deputadas, senadores e senadoras que participaram desse momento histórico 
brasileiro — costuma lembrar, com entusiasmo, daquele maravilhoso momento da 
história do Brasil. Os corredores deste Congresso Nacional fervilharam de brasileiros 
e brasileiras de todas as profissões, de todas as raças, de todas as cores, de lugares e 
de classes sociais diferentes de todo este país.

Imbuídos do propósito de fazer reerguer, sem prévio esboço, a democracia liberal 
e a justiça social, a participação popular direta deste Brasil inteiro foi tão marcante.

Ulysses Guimarães estimava em 10 mil pessoas o trânsito cotidiano nas depen-
dências do Congresso Nacional, o que representava, aproximadamente, a partici-
pação de milhões de pessoas em todos os eventos. Foi assim que o povo brasileiro, 
ao cruzar as portas do Congresso Nacional, fez dele, de fato, e mais do que nunca, a 
Casa do Povo brasileiro.

O Parlamento, por sua vez, soube corresponder ao voto da confiança popular. E 
os anseios da sociedade se materializaram em 122 emendas populares — apoiadas 
por mais de 12 milhões de assinaturas e em mais de 71 mil sugestões enviadas ao 
Congresso Nacional pelos Correios.

O trabalho daquela Assembleia resultou em cinco anteprojetos, quatro projetos, 
mais de 61 mil emendas — sem contar as mais de 20 mil emendas das subcomissões 
e comissões — e quase 5 mil destaques feitos pelos Srs. parlamentares.

Os números evidenciam a intensa atividade dos constituintes. As estatísticas 
impressionam e comprovam a magnitude do trabalho daqueles parlamentares, su-
perando todos os recordes de produção legislativa. Contabilizaram-se 182 audiências 
públicas, 330 sessões plenárias, mais de 1.000 votações, 2.400 horas de discursos e 
15 mil pronunciamentos.

Tudo isso esclarece a razão de se ter transformado na mais longa Constituinte 
de nossa história, transcorrendo de 1º de fevereiro de 1987 a 5 de outubro de 1988.

Meses depois de assumir a Presidência 
após a morte de Tancredo Neves, José 
Sarney convocou, em novembro de 1985, 
a Assembleia Nacional Constituinte
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As Constituições refletem o momento histórico em que elas nascem. E, naquele 
momento, o povo brasileiro soube, como sabe hoje, que é na democracia que se 
escreve o futuro com as próprias mãos.

Parlamentares históricos como Marcondes Gadelha, que aqui vejo; Cristina Ta-
vares, que já não está entre nós; Lysâneas Maciel; Fernando Lyra; Alencar Furtado; 
Freitas Nobre; Michel Temer, nosso presidente, que, na Constituinte, se destacou na 
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público; e tantos outros demons-
traram que atuar com civismo cria laços de respeito à população.

Essa é a história da nossa Constituição. Por isso, devemos sempre respeitá-la e, 
principalmente, cumpri-la.

Sras. e Srs. parlamentares, Brasil que nos assiste, imprensa que nos cobre neste 
momento, senhoras e senhores convidados, jornalistas de todo o Brasil e do exterior 
que aqui representam seus veículos de comunicação, hoje, iniciando-se a transição 
entre governos, vimos o voto democrático prevalecer novamente em nossa República 
Federativa do Brasil. Deputados distritais, estaduais e federais, senadores, governa-
dores e o presidente da República foram escolhidos de acordo com o princípio da 
soberania popular, o voto direto.

Neste dia, como não lembrar também as sábias palavras proferidas por ele, que 
foi o maior de todos nós, emedebistas, Ulysses Guimarães, há exatos 30 anos: “A 
persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia”. Essas palavras me 
inspiraram durante toda minha vida pública.

À frente deste Congresso Nacional, mesmo nos momentos mais tensos, procurei 
sempre lembrar que a Constituição é a personificação jurídica de nossa Pátria, que 
está acima de todos. A Constituição é a expressão do pacto social firmado por todos 
os brasileiros, de viverem em cooperação leal, de respeitarem uns os direitos dos 
outros, de defenderem a nossa Nação, de amarem a liberdade e de conduzirem-se 
com justiça.

Assim, diante do meu querido ex-presidente da República José Sarney, meu 
consultor e tutor político, do atual presidente Michel Temer e do presidente eleito 
Jair Bolsonaro, tenho certeza de que, com um novo governo e uma nova legislatura, 
vamos honrar os que vieram antes de nós e continuar caminhando juntos rumo a 
um futuro de prosperidade, de justiça e de paz social para todos, sempre sob a luz 
da democracia e da Constituição Cidadã. Nela, no plano econômico, permita-me 
observar, presidente eleito Jair Bolsonaro, V.Exa. também encontrará o enquadra-
mento jurídico adequado para dar ao Brasil um círculo virtuoso e permanente de 
desenvolvimento sustentável para todos os brasileiros.

Tenho certeza que esse não é apenas o meu sonho, mas também é o sonho e o 
propósito de todos nós, brasileiros.

Que Deus ilumine e abençoe esta Casa, o povo brasileiro e todos nós!

Muito obrigado.
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Apresentação

A foto ao lado traduz a emoção 
que tomou conta do Congresso 
naquele 22 de setembro de 1988. 

Era uma quinta-feira ensolarada, típica 
dos meses de estiagem na capital do país.

Mas a imagem que entraria para a 
história seria a dessa chuva, uma chuva 
de papel picado que inundava de simbo-
lismos o Plenário no exato momento da 
aprovação do texto definitivo da Consti-
tuição de 1988.

Era o momento derradeiro das vo-
tações, após 20 meses de um trabalho 
descrito como intenso e cansativo, mas 
certamente gratificante. Afinal, os 594 
constituintes acabavam de escrever a lei 
mais importante do país.O Brasil vivia o 
processo de redemocratização, ainda sob 
reflexos do período militar, do frustrado 
clamor popular pelas Diretas Já e da sú-
bita morte de Tancredo Neves.

Em meio a dificuldades políticas e 
crises econômicas, a convocação da 
Constituinte por José Sarney funcionou 
como novo motor na esperança de todos 
por dias melhores.

O documento que resultou desse 
trabalho consolida, portanto, os mais 
nobres ideais da democracia e da luta 
por um país mais justo, mais solidário 
e mais forte econômica e politicamente.

Três décadas depois, o Brasil ainda 
não é o país idealizado pelos cidadãos 
– constituintes e populares – que ajuda-
ram a redigir a Carta.

Mas é graças a ela que o país já apre-
senta outra fisionomia, ganhando novas 
armas para enfrentar a inflação e a fome, 
garantir direitos, fortalecer instituições, 
combater a corrupção, ampliar a indús-
tria, o comércio e o consumo.

Os 30 anos da Constituição Cidadã 
merecem, portanto, mais do que home-
nagens. São uma oportunidade ímpar 
para revisitar nossa história recente e 
aprender com ela.

Como não poderia deixar de ser, a 
Secretaria de Comunicação do Senado 
se somou às celebrações promovidas pela 
Casa, em conjunto com a Câmara.

A série de reportagens compiladas 
nesta publicação foi produzida pela Se-
cretaria Agência e Jornal do Senado, em 
parceria com a TV Senado.

São quase 300 páginas de Jornalismo 
– assim, com letra maiúscula.

Com a mesma determinação dos 
constituintes e a mesma paixão dos 
movimentos sociais que dominaram os 
corredores do Congresso no período, os 
repórteres Cintia Sasse e Guilherme Oli-
veira fizeram um mergulho na história.

O resultado é um diálogo entre o Bra-
sil de 30 anos atrás e o de hoje.

O projeto teve início ainda em 2017 
e culminou em 5 de outubro de 2018, 
aniversário da promulgação.

Ao longo de um ano, 16 temas mere-
ceram atenção especial, gerando uma 
maratona de pesquisas, entrevistas e 
análise de dados, sintetizados numa 
minuciosa produção e edição de textos, 
imagens e infografias.

Para quem gosta de fazer jornalismo, 
produzir e publicar uma obra desta en-
vergadura é motivo de grande satisfação.

A expressão de orgulho de Ulysses 
Guimarães ao apresentar ao país a Cons-
tituição, levada à capa deste livro, serve 
de inspiração para o projeto oferecido nas 
páginas a seguir.

Que sirva também de inspiração para 
brasileiros de muitas gerações.

Boa leitura!

Angela Brandão
Diretora da Secretaria de 

Comunicação Social do Senado Federal

Flávio Faria
Diretor da Secretaria  

Agência e Jornal do Senado
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30 anos da 
Constituição 
Cidadã

Contexto

A Constituinte iniciada em 1987 foi 
a primeira a contar com propostas 
e a presença física do povo

Guilherme Oliveira
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Presidente da Assembleia Constituinte, 
Ulysses Guimarães recebe 
reivindicações de manifestantes
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No vocabulário político do Brasil, 
o rótulo “Constituição cidadã” 
incorporou-se à Constituição 

Federal de 1988, não apenas como uma 
divisa utilizada solenemente nas referên-
cias ao texto promulgado para marcar 
aquele que foi um dos grandes passos da 
redemocratização. O lema associou-se à 
Carta Magna como um sobrenome, dado 
logo no seu nascimento e confirmado 
por ocasião do batismo, na convicção 
de que se vinculava à própria essência e 
trajetória da Carta.

Compreensível, portanto, que o apos-
to tenha se popularizado. O Brasil 
contabiliza oito constituições em sua 
história de país independente, já que à 
autoritária emenda constitucional de 
1969 é conferido o status de arcabouço 
constitucional próprio. Com tantas “ir-
mãs mais velhas”, a Constituição de 1988 
necessitava mesmo de uma qualificação 
que a distinguisse.

A despeito da celebrada gênese po-
pular do texto, o emblema que o acom-
panha de maneira informal tem enfren-
tado algumas perguntas nos últimos 30 

anos: o que significa uma “Constituição 
cidadã”? Como se conquista esse qua-
lificativo? A expressão reflete somente 
intentos originários ou está lastreada 
em realizações que se consolidaram? E 
o que representa essa cidadania quando 
a ela se atribui o documento fundador da 
própria cidadania?

Para tentar responder essas indaga-
ções e, ao mesmo tempo, comemorar 
as três décadas de vigência de uma 
cidadania juridicamente constituída, 
tentando igualmente entrever seu futuro, 
os veículos de comunicação do Senado 
publicaram durante um ano um farto 
material informativo e analítico sobre 
a Constituição promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Integram o conjunto 
reportagens especiais, entrevistas, info-
grafias e ensaios fotográficos de caráter 
multimídia. 

O desafio jornalístico fez parte do 
projeto de celebrações oficiais das duas 
Casas do Congresso Nacional e inclui 
produtos realizados em parceira com 
a Comunicação Social da Câmara dos 
Deputados.

Ouça a série especial de reportagens 
da Rádio Senado sobre a 
Constituição de 88
http://bit.ly/radio-serie-constituicao

Em entrevista ao programa 
Cidadania, da TV Senado, o consultor 
político Paulo Kramer faz um 
balanço dos 30 anos da Constituição
http://bit.ly/tv-C88-balanco

+

Publicado em 
5/10/2017
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30 anos, Constituição da cidadania

Presidentes da Câmara e do Senado, 
Ulysses Guimarães e Humberto Lucena, 
chegam ao Congresso para a instalação 
da Assembleia Constituinte

Entre outubro de 2017 e o trigésimo 
aniversário da Carta, em outubro de 
2018, as reportagens procuraram mos-
trar como essa identidade “cidadã” se 
revela nos principais eixos temáticos da 
Constituição. A cada mês foi abordada 
uma perspectiva setorial diferente, evi-
denciando como as articulações entre 
a participação popular, as estruturas e 
arranjos políticos e o contexto histórico 
influenciaram o balizamento institucio-
nal das principais áreas da vida nacional. 
E como as demandas e expectativas ori-
ginais foram adaptadas até chegarmos ao 
quadro atual, inclusive da perspectiva de 
pressões por regulamentação ou mudan-
ça do texto.

Afinal, a Constituição é um corpo 
vivo, que, assim como a própria cidada-
nia, redefine-se constantemente. Cal-
cada em princípios e valores que foram 
lapidados pela experiência imediata do 

seu tempo, a Carta foi ponto de partida, 
não linha de chegada. Antes de ser objeto 
passivo, foi sujeito motivador.

O material jornalístico e ref lexivo 
busca contribuir para um esforço de 
transição conceitual e prática que emana 
das ruas brasileiras desde as manifesta-
ções populares de 2013 — e que reverbera 
fortemente no Parlamento: a passagem 
da “Constituição cidadã”, como lema, 
e da constituição eminentemente jurí-
dica da cidadania, para uma cidadania 
incorporada ao cotidiano e que tenha a 
Constituição como gramática e sintaxe.

Sopro de gente
“Senhores constituintes, esta assem-

bleia reúne-se sob um mandato impera-
tivo: o de promover a grande mudança 
exigida pelo nosso povo. Ecoam nesta 
sala as reivindicações das ruas. A nação 
quer mudar. A nação deve mudar. A na-
ção vai mudar.”

Com essas palavras, o deputado Ulys-
ses Guimarães (PMDB-SP) deu início aos 
trabalhos da Assembleia Nacional Cons-
tituinte em 4 de fevereiro de 1987. Pela 
sexta vez na história, desde a proclama-
ção da independência, o Brasil incumbia 
seus parlamentares da tarefa de conceber 
o desenho institucional que passaria a 
reger as vidas de todos os cidadãos.

Em um país na posição onde o Brasil 
se encontrava, as prioridades estavam 
claras: era preciso exorcizar os fantasmas 
do regime repressivo, como afirmou o 
senador constituinte José Paulo Bisol 
(PMDB-RS) em documentário da TV Se-
nado exibido pela primeira vez em 2008, 
quando dos 20 anos da Constituição.

“Emergíamos de um sistema de 20 
anos de ditadura militar. Havia uma 
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Parlamentares prestam 
juramento à Constituição no dia 

de sua promulgação 

preocupação de segurar e garantir a de-
mocracia”, disse o parlamentar.

Outro senador que participou da-
quele processo, José Fogaça (PMDB-RS), 
reconheceu, no mesmo documentário, 
que a grande preocupação de todas as 
lideranças políticas do país — senão a 
única — era reverter todas as sequelas 
que se entendia que o regime ditatorial 
havia deixado.

“A gente não olhava para o futuro. A 
gente só queria apagar o passado. Tudo 
que nós fazíamos era tentando corrigir 
erros do passado”, recorda.

No vídeo, outros personagens compa-
recem com análises sobre os trabalhos 
de elaboração da nova Carta. A Consti-
tuinte emergia como a oportunidade que 
todos os segmentos sociais teriam para 
desafogar suas exigências represadas 
e garantirem o seu lugar na estrutura 
nacional. Com a percepção de que o 
poder se abria para as manifestações do 
povo pela primeira vez em mais de duas 
décadas, o resultado foi uma intensa von-
tade de participar e influir nos rumos da 
Assembleia, conforme explicou o depu-
tado constituinte Mozarildo Cavalcanti 
(PFL-RR).

“A Constituição foi elaborada no mo-
mento de um desaguadouro de muitas 
demandas reprimidas. Todas as camadas 
da população tinham reivindicações que 
queriam ver inseridas na Constituição, 
que não podiam ficar para leis ordiná-
rias”, observou.

A toda essa participação Ulysses Gui-
marães deu um nome no ano seguinte, 
quando proferiu o discurso de promul-
gação da Constituição finalizada: “sopro 
de gente”. O influxo de representantes de 
todas as categorias imagináveis foi, se-

gundo o presidente da Assembleia, o que 
garantiu a legitimidade e a autenticidade 
social do texto que viria a ficar conhecido 
como “Constituição cidadã”.

Essa realização, no entanto, não veio 
sem desafios. Apesar da impressão de 
que existia um consenso e uma uniformi-
dade de expectativas em relação ao seu 
trabalho, os 559 deputados e senadores 
constituintes não tiveram uma estrada 
serena até entregarem ao Brasil o seu 
novo estatuto de direitos e deveres.

A abertura democrática brasileira foi 
gestada, peculiarmente, no interior da 
cúpula da ditadura, e foi propagandeada 
pelo último dos generais-presidentes, 
João Figueiredo, em vocabulário que não 
coadunava com os sonhos de harmonia 
republicana: “Quem quiser que não abra, 
eu prendo e arrebento”, chegou a afirmar.

O Brasil trocou a ditadura pela de-
mocracia por meio de negociações que 
se arrastaram por anos, enquanto o 
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30 anos, Constituição da cidadania

Exército ainda dava as cartas no Palácio 
do Planalto. Esse detalhe não escapou 
aos constituintes, como relatou o então 
deputado Plínio de Arruda Sampaio 
(PT-SP) (1930-2014).

“Não tivemos um grande evento para 
determinar a Constituição de 1988. Tive-
mos uma retirada militar bem planejada, 
com metas: lenta, gradual e segura, sem 
alterar a estrutura de poder anterior”, 
salientou.

Reitor da Universidade de Brasília no 
período da Constituinte, o senador Cris-
tovam Buarque (PPS-DF) considera que 

aquele momento tinha características 
diferentes do que normalmente se espera 
de um evento fundacional de uma nação.

— Não foi uma derrota dos militares, 
foi uma substituição. Numa Constituição 
de ruptura, os que chegam para fazê-la 
são poucos. No nosso caso, como a tran-
sição foi negociada, chegaram todos, 
inclusive os ditadores — explica.

Fernando Henrique Cardoso, senador 
(PMDB-SP), um dos quatro futuros presi-
dentes da República que participaram da 
Assembleia, disse à TV Senado entender 
como sui generis a situação vivida pelos 
parlamentares e o país . Mesmo assim, 
segundo ele, esse estranhamento não 
inviabilizou os trabalhos.

“Justifica-se uma Constituinte quan-
do há a ruptura de uma ordem para a 
inauguração de uma nova. O nosso caso 
foi muito especial porque não houve 
propriamente a ruptura. Mas implicou 
numa mudança”, avaliou.

A Assembleia Nacional Constituinte 
foi convocada em 27 de novembro de 
1985, através de uma emenda à Cons-
tituição de 1967, que vigorava naquele 
momento. A elaboração de uma nova 
Carta era parte do pacto firmado pela 
aliança partidária que elegeu Tancredo 
Neves para a Presidência, o primeiro civil 
de oposição a ocupar o cargo após uma 
sequência de cinco generais do Exército.

Tancredo encabeçou a Aliança Demo-
crática, coligação que uniu o seu PMDB 
ao PFL, legenda fundada por dissidentes 
do regime. O ex-senador José Sarney, que 
até poucos meses antes da eleição era pre-
sidente nacional do PDS — o partido do 
governo — juntou-se à chapa como vice, 
filiando-se também ao PMDB.

Coube a Sarney levar adiante a pro-
messa da Constituinte, uma vez que 
Tancredo Neves faleceu antes que pudes-
se tomar posse. Figura de fundo de um 
governo eleito indiretamente, o próprio 
Sarney sabia que transitava em terreno 
delicado.

“Havia a necessidade de eu buscar 
a minha legitimidade. Eu tinha noção 
de que estávamos pisando sobre ovos 
naquele momento. As únicas forças or-
ganizadas que tínhamos no país eram 
as Forças Armadas. Muitas pessoas 
falavam naquele momento que nós não 
tínhamos clima para uma Constituinte”, 
lembra o ex-presidente.

Ele decidiu apostar nas medidas 
econômicas do Plano Cruzado, lançado 

Presidente José Sarney faz o 
juramento à Constituição durante 
solenidade de promulgação
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no início de 1986. O sucesso inicial do 
plano se estendeu até as eleições gerais 
de novembro do mesmo ano. Segundo a 
regra prevista, os parlamentares eleitos 
naquele pleito comporiam a Assembleia 
Nacional Constituinte, junto com os 23 
senadores eleitos em 1982 que ainda 
tinham mandato vigente.

As eleições foram um sucesso para 
o PMDB de Sarney, que, além de fazer 
22 dos 23 governadores dos estados, 
arrebatou a maioria do Congresso Na-
cional. Fechadas as urnas, o partido do 
governo contabilizava 304 parlamentares 
— mais de 54% do total da Assembleia 
Constituinte. O PFL, parceiro na Aliança 
Democrática, arregimentou 132 repre-
sentantes. A terceira maior bancada era 
a do encolhido PDS, que tinha 38 cons-
tituintes. No total, 13 partidos estavam 
representados.

O resultado das eleições pode ter 
servido para o fortalecer a posição de 
Sarney, mas também encheu o tanque da 
figura que era o símbolo maior do PMDB: 
Ulysses Guimarães. Com a morte de Tan-
credo, Ulysses prevalecia como a maior 
memória viva da oposição institucional 
ao regime militar e também da campa-
nha das “Diretas Já”, que mobilizara o 
país entre 1983 e 1984.

Segundo palavras do próprio José Sar-
ney, a configuração de forças da política 
brasileira era a seguinte:

“O governo estava comigo, mas o po-
der estava com Ulysses.”

O “Senhor Diretas” já era presidente 
da Câmara dos Deputados desde 1985, 
e despontou como favorito instantâneo 
para comandar também a Assembleia 
Nacional Constituinte. A sua boa aceita-
ção entre todos os segmentos da política 

e sua capacidade de articulação da plu-
ralidade de interesses que se chocariam 
ao longo do processo constituinte eram 
vistas como trunfos que faziam dele o 
homem certo no lugar certo.

Ulysses Guimarães foi eleito presi-
dente da Assembleia em 3 de fevereiro 
de 1987, um dia após a posse dos parla-
mentares. Ele recebeu 425 dos 559 votos 
possíveis. Houve também 28 abstenções, 
e 37 constituintes não votaram.

O único adversário que se apresentou 
para disputar o cargo foi o deputado Ly-
sâneas Maciel (PDT-RJ) (1926-1999), que 
tinha o apoio de bancadas do seu partido, 
do PT e do PCdoB e também de alguns 
membros do próprio PMDB. Maciel teve 
atuação parlamentar de destaque du-
rante a ditadura no campo dos direitos 
humanos, entre 1971 e 1976, até ter o 
mandato cassado. Após um período no 
exílio, voltou ao Brasil com a abertura e 
conquistou um mandato para integrar a 
Constituinte.

Em sua anticandidatura assumida, o 
deputado denunciou a existência de um 
“condomínio executivo-legislativo” que 
se destinava a “dividir a crise” do país 
com a Assembleia. Naquele momento o 
Plano Cruzado já fazia água e a inflação 
retornava com força. Ainda na visão de 
Maciel, sob a presidência conciliadora de 
Ulysses, o texto constitucional produzido 
seria “profundamente conservador”.

O deputado pelo Rio de Janeiro re-
cebeu os 69 votos que completaram a 
eleição. Durante os trabalhos da Consti-
tuinte, exerceu a relatoria da Subcomis-
são dos Direitos Políticos, dos Direitos 
Coletivos e Garantias.

A Assembleia Nacional Constituinte 
iniciou seus trabalhos em fevereiro de 
87, mas a corrida para estabelecer seu 
conteúdo havia começado antes dela. 
Em 1986, uma comissão de intelectuais 
nomeados pelo presidente José Sarney 
havia elaborado e publicado no Diário 
Oficial da União um anteprojeto consti-

Distribuição partidária na Câmara

Distribuição partidária no Senado

PMDB (46) PFL (14) PDS (5) PDT (2)

PMB (1)

PTB (1)
PL (1)

PDC (1)

PSB (1)

PMDB (258) PFL (118)
PDT(24)

PDS(33) PTB(17) PT(16) PL (6)

PCdoB (5)
PDC (5)PCB (1)PSB (1)PSC (1)
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30 anos, Constituição da cidadania

1 Fev 1987
  In� alação da 
Assembleia Nacional 
Con� ituinte (ANC)

25 Mar 1987
 Publicação da 
Resolução 2/1987 
— Regimento 
Interno da ANC

1 Abr 1987
  In� alação das 
8 comissões 
temáticas

7 Abr 1987
  In� alação das 
24 subcomissões 
temáticas

9 Abr 1987
  In� alação da 
Comissão de 
Si� ematização

26 Jun 1987
 Entrega do anteprojeto de 
Con� ituição — Comissão 
de Si� ematização

15 Jun 1987
 Término do prazo 
para encaminhamento 
dos anteprojetos das 
comissões temáticas

9 Jul 1987
 Entrega do projeto 
de Con� ituição 
— Comissão de 
Si� ematização

18 Nov 1987
 Término da votação do 
1° e do 2° sub� itutivo 
da Comissão de 
Si� ematização

6 Jan 1988
 Publicação da Resolução 
3/1988 — Alteração 
do Regimento 
Interno da ANC

22 Set 1988
 Aprovação da 
redação � nal

5 Out 1988
 Promulgação

1 Fev 19871 Fev 1987
 In� alação da 

Assembleia Nacional 
Con� ituinte (ANC)

25 Mar 198725 Mar 1987
Publicação da 

Resolução 2/1987 
— Regimento 
Interno da ANC

1 Abr 19871 Abr 1987
 In� alação das 

8 comissões 
temáticas

7 Abr 19877 Abr 1987
 In� alação das 

24 subcomissões 
temáticas

9 Abr 19879 Abr 1987
 In� alação da 

Comissão de 
Si� ematização

26 Jun 198726 Jun 198726 Jun 198726 Jun 1987
Entrega do anteprojeto de 

Con� ituição — Comissão 
de Si� ematização

tuinte que tinha por objetivo inspirar e 
auxiliar os parlamentares.

A ideia não foi bem recebida. Segundo 
Sarney, o deputado Ulysses Guimarães 
rejeitou a hipótese de aceitar o texto. 
Para evitar uma crise entre os poderes, 
Sarney cedeu. Ulysses faria referência a 
esse episódio no seu discurso de promul-
gação da Constituição, em 1988, quando 
salientou a “audácia inovadora” que teve 
a Constituinte ao não aceitar uma con-
tribuição “forânea”.

Membro da Assembleia como sena-
dor, Mauro Benevides (PMDB-CE), que 
viria a ser presidente do Senado entre 

1991 e 1992, disse à reportagem da TV 
Senado que o anteprojeto teria sido mais 
do que apenas uma assessoria para o 
trabalho:

“O presidente José Sarney constituiu 
uma comissão de juristas para oferecer à 
Constituinte algo já perfeito e acabado.”

Para Fernando Henrique Cardoso, 
não haveria clima, tanto na Constituin-
te quanto na sociedade, para que se 
aceitasse o atalho de um anteprojeto já 
esquematizado:

“Todo mundo queria participar di-
retamente. Ninguém aceitava a opinião 
pré-escrita de sábios.”

Uma vez decidido que a Constituinte 
partiria do zero, foi preciso defi nir como 
o trabalho seria distribuído entre os 
membros da Assembleia. A proposta ori-
ginal, encampada pelo presidente Ulysses 
Guimarães, previa um processo muito 
mais expresso e concentrado. Conforme 
recordou o então deputado Bernardo 
Cabral (PMDB-AM), a ideia provocou 
resistência:

“O Ulysses entendia que se podia criar 
uma comissão composta de 80 membros. 
A grita foi enorme. Os constituintes dis-
seram que os que não fossem escolhidos 
seriam constituintes de segunda classe.”

A conclusão foi de que não havia al-
ternativa senão desfraldar uma tela em 
branco, escancarar as portas do Congres-
so Nacional e permitir que a Constituição 
fosse construída da forma mais partici-
pativa e colaborativa possível.

O Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte foi sacramentado 
em 25 de março de 1987. Ele distribuiu as 
deliberações em oito comissões temáti-
cas, cada uma delas com 63 integrantes 
e repartida em três subcomissões. Esses 
grupos estariam encarregados de rea-
lizar audiências e consultas públicas, 
recepcionar as proposições de seus mem-
bros e conceber anteprojetos setoriais 
para suas respectivas áreas de atuação.

Ao fi m de 65 dias de trabalho, toda a 
produção das comissões seria enviada 
para a Comissão de Sistematização, um 

Principais fatos da Constituinte 1987–1988

Primeira reunião da Comissão de Sistematização, em abril de 1987, com a participação de 
Bernardo Cabral (relator), Ulysses Guimarães e Afonso Arinos (presidente da comissão)
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Contexto

colegiado de 49 membros cuja missão 
única era consolidar, em até 30 dias, 
o texto fi nal, a partir das decisões das 
comissões temáticas.

Concluído o trabalho da última co-
missão, restava encaminhar o antepro-
jeto construído pelos 559 constituintes 
ao Plenário, para as confabulações 
defi nitivas. O Regimento previa, na fase 
derradeira, as chamadas emendas popu-
lares — propostas de alteração ao texto 
que houvessem sido subscritas por pelo 
menos 30 mil cidadãos, arregimentados 
por pelo menos três entidades legalmente 
constituídas da sociedade civil.

O deputado Bernardo Cabral foi es-
colhido como relator da Comissão de 
Sistematização, exercendo, assim, um 
dos cargos mais importantes de toda a 
Assembleia Constituinte. Ele sublinhou 
a intensa movimentação de cidadãos no 
Congresso Nacional durante a Assembleia 
como um ponto alto daquele período:

“Era uma coisa notável. Os corredores 
fervilhavam de pessoas.”

Para Plínio de Arruda Sampaio, a con-
fi guração que os constituintes exigiram e 
conseguiram para a Assembleia — uma 
tábula rasa, permeável às intervenções 
de todos os parlamentares e de toda a 
sociedade — foi o que possibilitou a ex-
periência memorável:

“A Constituinte começa solta, de 
um modo indutivo, de baixo para cima. 
Tínhamos milhares de pessoas diaria-

mente no Congresso, nos corredores, nos 
gabinetes, nas galerias, levando pareceres 
e opiniões.”

Entidades representativas de todos os 
setores aproveitaram essa predisposição 
para comparecer em peso e se fazer ouvir. 
De operários a empresários, de estudan-
tes a aposentados, de ambientalistas a 
indígenas, de servidores públicos civis a 
militares, o que se via no centro do poder 
de Brasília eram grupos levando suas 
reivindicações para os parlamentares e 
cobrando ações.

O jurista José Afonso da Silva resume 
o espírito da participação popular, com 
uma cena que presenciou em meio aos 
debates sobre o papel da reforma agrária 
na Constituição:

“Naqueles dias tivemos uma coisa 
inusitada, que foi a elite rural fazendo 
passeata para reivindicar seus direitos. 
Ora, até então quem fazia passeata era 
o pobre, o operário. Quando você vê os 
ricos fazendo passeata, é porque alguma 
coisa está mudando.”

Ao cabo de toda a sua jornada, a As-
sembleia de 1987-88 se estendeu por 20 
meses, trabalhando por mais tempo do 
que qualquer outra congregação consti-
tuinte já reunida no país.

Pode-se dizer que os parlamentares 
que desenharam a Constituição tinham 
três expectativas mais destacadas: che-
gar a um produto duradouro, que estabe-
lecesse as condições para a prosperidade 

Comissões da Constituinte

Comissão da Soberania e dos Direitos 
e Garantias do Homem e da Mulher
Presidente: Dep. Mário Assad (PFL-MG)
Relator: Sen. José Paulo Bisol (PMDB-RS)
Comissão da Organização do Est ado
Presidente: Dep. José � omaz Nonô (PFL-AL)
Relator: Sen. José Richa (PMDB-PR)
Comissão de Organização dos 
Poderes e Sist ema de Governo
Presidente: Dep. Oscar Corrêa (PFL-MG)
Relator: Dep. Egídio Ferreira Lima (PMDB-PE)
Comissão da Organização Eleitoral, 
Partidária e Garantia das Inst ituições
Presidente: Sen. Jarbas Passarinho (PDS-PA)
Relator: Dep. Prisco Viana (PMDB-BA)
Comissão do Sist ema Tributário, 
Orçamento e Finanças
Presidente: Dep. Francisco Dornelles (PFL-RJ)
Relator: Dep. José Serra (PMDB-SP)
Comissão da Ordem Econômica
Presidente: Dep. José Lins (PFL-CE)
Relator: Sen. Severo Gomes (PMDB-SP)
Comissão da Ordem Social
Presidente: Dep. Edme Tavares (PFL-PB)
Relator: Sen. Almir Gabriel (PMDB-PA)
Comissão da Família, da Educação, 
Cultura e Esportes, da Ciência e 
Tecnologia e da Comunicação
Presidente: Sen. Marcondes Gadelha (PFL-PB)
Relator: Dep. Artur da Távola (PMDB-RJ)

As discussões sobre o texto const itucional 
ocorreram em  comissões temáticas. 
Havia ainda a Comissão de 
Sist ematização e a de Redação

1 Fev 1987
  In� alação da 
Assembleia Nacional 
Con� ituinte (ANC)

25 Mar 1987
 Publicação da 
Resolução 2/1987 
— Regimento 
Interno da ANC

1 Abr 1987
  In� alação das 
8 comissões 
temáticas

7 Abr 1987
  In� alação das 
24 subcomissões 
temáticas

9 Abr 1987
  In� alação da 
Comissão de 
Si� ematização

26 Jun 1987
 Entrega do anteprojeto de 
Con� ituição — Comissão 
de Si� ematização

15 Jun 1987
 Término do prazo 
para encaminhamento 
dos anteprojetos das 
comissões temáticas

9 Jul 1987
 Entrega do projeto 
de Con� ituição 
— Comissão de 
Si� ematização

18 Nov 1987
 Término da votação do 
1° e do 2° sub� itutivo 
da Comissão de 
Si� ematização

6 Jan 1988
 Publicação da Resolução 
3/1988 — Alteração 
do Regimento 
Interno da ANC

22 Set 1988
 Aprovação da 
redação � nal

5 Out 1988
 Promulgação

15 Jun 198715 Jun 198715 Jun 1987
Término do prazo 

para encaminhamento 
dos anteprojetos das 
comissões temáticas

9 Jul 19879 Jul 19879 Jul 1987
Entrega do projeto 

de Con� ituição 
— Comissão de 
Si� ematização

18 Nov 198718 Nov 1987
Término da votação do 

1° e do 2° sub� itutivo 
da Comissão de 
Si� ematização

6 Jan 19886 Jan 19886 Jan 1988
Publicação da Resolução 

3/1988 — Alteração 
do Regimento 
Interno da ANC

22 Set 198822 Set 1988
Aprovação da 

redação � nal

5 Out 19885 Out 1988
Promulgação
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do país e que fosse um retrato fiel das 
ambições do povo.

Com 97 emendas aprovadas até hoje, 
é difícil dizer que a Carta se aproxima do 
seu trigésimo aniversário com a mesma 
cara. E a sucessão de crises políticas, 
cujo ponto alto foi o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, tem coloca-
do à prova sua capacidade de prover as 
ferramentas necessárias a manter o país 
incólume diante dos percalços naturais 
de qualquer democracia.

Resta a idealização da “Constituição 
da cidadania”, da Constituição produzida 
legitimamente a partir da natureza do 
seu próprio povo. As histórias contadas 
pelos veículos de comunicação do Sena-
do, em parceira com os congêneres da 
Câmara dos Deputados, mostram como a 
Assembleia Nacional Constituinte tentou 
trazer à vida esse ideal e concretizá-lo no 
seu documento final, e como a herança 
da Constituição mais coletiva da his-
tória do Brasil foi tratada pela geração 
de brasileiros que sob ela adquiriu sua 
cidadania.

A quase-Constituição
A Assembleia Constituinte não foi a 

única frente de ação para se estabelecer 
uma nova Constituição para o Brasil no 
início do período democrático — na ver-
dade, não foi sequer a primeira. Em 1986, 
antes da instalação da Constituinte, e até 
mesmo da eleição dos seus membros, um 
anteprojeto de texto constitucional foi 
concluído por um grupo de intelectuais e 

lizadores da figura de um conselho de 
personalidades influentes em diversas 
áreas da sociedade brasileira que pudes-
se colaborar com a elaboração da nova 
Constituição.

O professor Cândido Mendes de Almei-
da era um dos integrantes da Comissão. 
Hoje membro da Academia Brasileira de 
Letras, o jurista e filósofo foi um ativo 
articulador político e acadêmico durante 
o período da ditadura militar. 

le explica que a ideia por trás da Co-
missão Arinos era buscar uma “represen-
tatividade” das instâncias culturais do 
país antes do voto propriamente dito — a 
eleição geral — na tentativa de decantar 
uma visão nacional ampla que inspirasse 
a Constituinte:

— Naquele momento, o que dominava 
era a sensação da necessidade de sair 
do regime autoritário. A prioridade era 
responder à consciência democrática, e 
promover uma intrínseca qualificação 
da democracia.”

Constituinte foi marcada pelo 
grande volume de emendas 

populares apresentadas

publicado no Diário Oficial da União. Por 
decisão do Congresso Nacional, porém, 
ele não seguiu adiante.

Em 1985, no início do quarto mês 
de sua gestão, o então presidente José 
Sarney emitiu um decreto que criava a 
Comissão Provisória de Estudos Cons-
titucionais — um colegiado de 50 mem-
bros, todos escolhidos livremente pelo 
presidente, entre “brasileiros ilustres”.

O objetivo do grupo seria “desenvolver 
pesquisas e estudos fundamentais” que 
colaborassem com o trabalho da futura 
Assembleia. Ao fim de pouco mais de um 
ano de trabalho, o resultado da Comis-
são, assinado no dia 18 de setembro de 
1986 e publicado oito dias depois, foi um 
texto constitucional completo, com nove 
eixos temáticos e 468 artigos.

O colegiado ficou conhecido como 
“Comissão Afonso Arinos”, em referência 
ao seu presidente, o jurista e ex-senador 
Afonso Arinos de Melo Franco (1905-
1990). Arinos foi também um dos idea-
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Contexto

Integrante do grupo — na época, era 
reitor da Universidade de Brasília (UnB) 
e ainda sem ambições políticas — Cristo-
vam Buarque observa que as expectativas 
de todos, naquele momento, era que a 
Constituição pudesse “varrer” o governo 
dos militares. Em retrospecto, ele avalia 
que aquele sentimento não era neces-
sariamente a melhor motivação para a 
elaboração da Carta:

— Uma Constituinte nasce da neces-
sidade de fundar um país, mas isso não 
aconteceu no Brasil. Nós comemoráva-
mos o fim da ditadura, não o nascimento 
de uma democracia. A nossa Constitui-
ção não cuidou do futuro. O clima que 
antecedeu a Constituinte era de desfazer 
o passado.

Cristovam ressalta que essa visão 
permeava todo o debate a respeito da 
nova República que se formaria. Ela nem 
sempre era consciente, e era dominante 
entre todos os círculos.

— Não dá para culpar os constituin-
tes. Nós também tínhamos essa menta-
lidade. Eu não sei se diria isso naquela 
época. A Comissão era um debate entre 
pessoas que tinham a obrigação de ter o 
sentimento histórico, mas acredito que 
ninguém teve a percepção — avalia.

A iniciativa nasceu antes mesmo das 
eleições presidenciais indiretas de 1985, 
com um poderoso patrocinador: Tancre-
do Neves, uma das principais figuras do 
enfrentamento civil à ditadura militar 
e o candidato de oposição ao regime. 

Eleito, porém, Tancredo faleceu antes que 
pudesse tomar posse. Coube a seu vice, 
José Sarney, levar adiante a proposta.

O decreto de criação da Comissão 
saiu do gabinete presidencial maior do 
que se esperava. A composição cresceu 
dos 15 membros originalmente preten-
didos por Tancredo para 50 nomes. Isso 
teria sido uma estratégia para dar mais 
respaldo e legitimidade ao colegiado.

Ao final dos trabalhos, 48 dos inte-
grantes assinaram o texto produzido. 
As únicas exceções foram Célio Borja, 
que deixou a Comissão prematuramente 
por ter sido indicado para o Supremo 
Tribunal Federal (STF), e Ney Prado, 
que entrou em divergências públicas 
com os colegas em relação aos rumos 
do anteprojeto.

De acordo com Cândido Mendes de 
Almeida, a Comissão buscou inovar em 
paradigmas sociais, positivando no texto 
constitucional um colchão de assistência 
e seguridade e uma estrutura de presta-

Na época, reitor da UnB, o 
senador Cristovam Buarque 

foi um dos integrantes da 
Comissão Afonso Arinos

ção de serviços mais amplos do que se 
conhecia até então.

Entre alguns pontos introduzidos 
estavam o foco da saúde pública na medi-
cina preventiva (inclusive com uma cen-
tral nacional de produção e distribuição 
de medicamentos), o acesso universal à 
cultura e a concentração da educação de 
excelência no Estado (através da oferta 
exclusivamente pública de cursos de 
doutorado).

O anteprojeto previa também um pa-
pel intenso do governo no planejamento 
da atividade econômica, tanto pública 
quanto privada, e dava atenção à distri-
buição de renda como uma atribuição 
do Estado.

Em termos de garantias individuais e 
coletivas, o texto da Comissão inaugura-
va figuras como os direitos à imagem, à 
intimidade, à informação e de resposta.

Talvez a proposta mais ousada do 
anteprojeto dizia respeito à estrutura de 
governo do país. Ele previa a figura do 
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30 anos, Constituição da cidadania

de Afonso Arinos, um presidencialista 
convertido ao parlamentarismo por ra-
zões de ordem prática, como ele mesmo 
referiu depois de intensa oposição às 
pregações de Raul Pila.

Conforme explica Cândido Mendes, 
essa era exatamente a intenção. Ele chama 
a confi guração escolhida pela Comissão 
Arinos de “presidencialismo congressual”.

— Havia uma ideia de se poder che-
gar ao parlamentarismo, mas de forma 
que ligado à formação de um conselho 
constitucional. Foi uma inovação, um 
aperfeiçoamento da democracia, visando 
a evitar a tensão permanente entre o Exe-
cutivo e Legislativo — explica Mendes.

Na opinião do professor, esse modelo 
se prestaria a debelar crises políticas e 
contornar gargalos de governos de for-
ma muito mais ágil e efi ciente, uma vez 
que os poderes teriam saídas orgânicas 
para, se fosse o caso, substituir o chefe de 
governo. Para ele, essa proposta, se vigo-
rasse hoje, teria contribuído para que o 
Brasil passasse de forma menos traumá-
tica pelas convulsões institucionais que 
ocorreram nos anos pós-Constituinte.

— Não tenho dúvida que sim. Esse re-
gime permitiria uma maior colegialida-
de, uma renovação das tarefas constitu-
cionais dentro dos poderes e, sobretudo, 
as suas possíveis reversões — afi rma.

O texto da Comissão Arinos, no entan-
to, não avançou. Apesar da ratifi cação da 
quase totalidade dos membros e da publi-
cação no Diário Ofi cial, o anteprojeto não 
foi enviado pelo presidente ao Congresso 
recém-eleito, e não serviu de documento 
auxiliar da Assembleia Constituinte.

Em entrevista concedida à TV Senado 
em 2008, por ocasião do aniversário de 
20 anos da Constituição, Sarney explicou 

O Brasil em números

presidente do Conselho de Ministros, uma 
autoridade a ser indicada pelo presidente 
da República, com ratifi cação pela Câma-
ra dos Deputados, que acumularia o gros-
so das funções de um chefe de governo.

Na prática, essa proposta aproximava 
o Brasil do parlamentarismo, uma vez 
que o Congresso Nacional teria uma boa 
dose de poder na escolha da pessoa que 
efetivamente comandaria a adminis-
tração pública. Além de poder rejeitar o 
presidente do Conselho e propor o seu 
próprio nome, a Câmara também teria a 
prerrogativa de desencadear a sua subs-
tituição. Esse viés parlamentarista não 
surpreende os que conhecem a história 

1988 2017

População 141 milhões 208 milhões

População Urbana 67,7% (1980) 84,4% (2010)

Expe� ativa de vida 62 anos e 8 meses (1980) 75 anos e 5 meses (2015)

População desnutrida 14,8% (1990) 1,7% (2015)

Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 54 13,8

Saneamento básico

Municípios com rede de água 95,9% (1989)  99,4% (2008)

Municípios com rede de esgoto 47,3% (1989) 55% (2008)

Médicos por habitante (por mil habitantes) 1,19 1,89 (2013)

Analfabetismo (15 ou mais anos de idade) 18,90% 8,6% (2011)

PIB US$ 330,4 bilhões US$ 1,8 trilhão (2016)

Renda per capita US$ 2.294,40 US$ 8.757,21

Salário mínimo
Cz$ 23.700 (Out/1988)
US$ 64,53

R$ 937 
US$ 296,14

Desigualdade de renda (Índice de Gini) 61,43 51,48 (2014)

In� ação 980% 6,29% (2016)

Desemprego 10,21% (1991) 11,45% (2016)

Dívida pública/PIB 13,9% (1988) 71,7% (4/2017)

Balança comercial US$ 16.119.186.972 (1989) US$ 47.683.397.949 (2016)

Emissão de CO2 (em toneladas per capita) 1,44 2,49 (2013)
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ContextoContexto

Dois modelos em disputa
Diferenças entre a Const ituição de  e o projeto da 
comissão de notáveis presidida por Afonso Arinos

Const ituição Federal de 1988
Princípios Fundamentais
Direitos e Garantias Fundamentais

 Direitos e deveres individuais e coletivos
 Direitos sociais
 Nacionalidade
 Direitos políticos
 Partidos políticos

Organização do Est ado
 Organização político-admini� rativa
 União
 E� ados federados
 Municípios
 Di� rito Federal e dos territórios
  Intervenção
 Admini� ração pública

Organização dos Poderes
 Poder Legislativo
 Poder Executivo
 Poder Judiciário
 Funções essenciais à Ju� iça

Defesa do Est ado e das 
Inst ituições Democráticas

 E� ado de defesa e e� ado de sítio
 Forças Armadas
  Segurança pública

Tributação e Orçamento
  Si� ema Tributário Nacional
 Finanças públicas

Ordem Econômica e Financeira
 Princípios gerais da atividade econômica
 Política urbana
 Política agrícola e fundiária e reforma agrária
  Si� ema Financeiro Nacional

Ordem Social
  Seguridade social
 Educação, cultura e desporto
 Ciência e tecnologia
 Comunicação social
 Meio ambiente
 Família, criança, adolescente e idoso
  Índios

Disposições Const itucionais Gerais
Disposições Const itucionais 
Transitórias

Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos
Disposições Preliminares

 Princípios fundamentais
 Direitos e garantias
 Direito à nacionalidade
 Direitos políticos
 Partidos políticos

Est ado Federal
 Competência da União federal
 Competência comum à União federal, 
aos e� ados e aos municípios
  Intervenção federal
 E� ados
 Di� rito Federal, territórios 
federais, municípios e regiões
  Si� ema tributário
 Poder Legislativo
 Poder Executivo
 Poder Judiciário
 Mini� ério Público

Ordem Econômica
Ordem Social

 Direitos dos trabalhadores
  Seguridade social
  Saúde
 Família
 Moradia
 Tutelas especiais
 Populações carentes
 Populações indígenas

Educação, Cultura, 
Comunicação Social, 
Ciência e Tecnologia
Meio Ambiente
Defesa do Est ado, da 
Sociedade Civil e das 
Inst ituições Democráticas

 Forças Armadas
  Segurança pública
 Conselho de Defesa Nacional
 E� ado de alarme
 E� ado de sítio

Emendas À Const ituição
Disposições Gerais e Transitórias

Desejo de participação reprimido 
durante o regime militar levou a 

população a rejeitar projeto da 
Comissão Afonso Arinos 
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30 anos, Constituição da cidadania

que decidiu não oficializar o anteprojeto 
porque isso poderia ser interpretado 
como uma ingerência do Executivo nas 
atribuições dos parlamentares. O então 
presidente, portanto, optou por não cor-
rer o risco de abrir uma frente de atrito 
com o Legislativo.

“Não mandei [o texto] ao Congresso 
porque Ulysses [Guimarães, presidente 
da Assembleia Constituinte] me disse 
que, se o fizesse, o devolveria, abrindo 
assim uma crise que era tudo que eu 
precisava evitar”, justificou Sarney.

Cristovam Buarque relata que o senti-
mento na Comissão quando se soube que 
o texto não seria usado foi de “frustração, 
mas aceitação”.

— Ninguém manifestou desejo de 
pressionar Sarney ou Ulysses. Sabíamos 
que não tínhamos poder real nenhum, 
porque não tínhamos voto — resume.

No entanto, Cristovam e Cândido 
acreditam que alguns princípios segui-
dos pelo colegiado também se fizeram 
presentes na Constituição que efeti-
vamente saiu do papel em 1988. Isso 
porque, segundo eles, eram ideias que 
permeavam o debate público do período, 
e não invenções específicas de um grupo 
de pessoas. Apesar de não haver uma in-
fluência direta de um texto sobre outro, 
as demandas e expectativas sociais que 
os motivaram eram as mesmas.

A Comissão Arinos fez suas reuniões 
no Hotel Glória, no Rio de Janeiro (RJ), 
ao longo de 103 dias dos anos de 1985 e 
1986. A maioria dos seus membros era 
de juristas por formação. Notavelmente, 
o grupo contou com quatro nomes que 
viriam a ser ministros da Justiça: Paulo 
Brossard, Saulo Ramos, Célio Borja e 
Miguel Reale Júnior.

Brossard e Borja foram dois dos três 
integrantes que chegariam ao STF. O 
terceiro foi Sepúlveda Pertence, que, 
durante os trabalhos, era o titular da 
Procuradoria-Geral da República.

O grupo também tinha expoentes 
de ramos diversos da academia, como 
Gilberto Freyre, Celso Furtado, Hélio Ja-
guaribe e Mauro Santayana – este último 
é creditado por Cristovam Buarque como 
o principal articulador e viabilizador da 
montagem da Comissão. Também con-
tou com representantes de setores como 
o empresariado (Antônio Ermírio de Mo-
raes), o sindicalismo (José Francisco da 
Silva), o clero (Fernando Bastos de Ávila), 
o jornalismo (Barbosa Lima Sobrinho) e 
as artes (Jorge Amado).

Quatro dos integrantes também 
foram membros do Senado Federal. 
Josaphat Marinho ocupou uma cadeira 
entre 1963 e 1971 e depois entre 1991 e 
1999. Paulo Brossard esteve na Casa de 
1975 a 1983. Edgar da Matta Machado 
foi suplente de Itamar Franco e assumiu 
o mandato no Senado em 1990, quando 
o titular tomou posse como vice-presi-
dente da República, ficando até o ano 
seguinte.

Afonso Arinos, o presidente do cole-
giado, já havia sido senador entre 1959 e 
1967 e conquistou um novo mandato em 
1986, qualificando-se para participar da 
Assembleia Constituinte. Ele, que acabou 
por batizar a Comissão, foi também o seu 
único membro a participar da elaboração 
da Carta definitiva. Na Assembleia, foi 
escolhido presidente da Comissão de 
Sistematização, que consolidou o texto 
final, e discursou em nome de todos os 
constituintes na sessão de promulgação, 
em 5 de outubro de 1988.

Documentário  
A Constituição da Cidadania, 
produzido pela TV Senado
http://bit.ly/doc-constituicao-da-
cidadania

Saiba mais
• Site especial 30 Anos da Constituinte  
http://bit.ly/30anos_constituinte

• Emenda convocatória da 
Constituinte 
http://bit.ly/emenda-conv

• Regimento Interno da Constituinte 
http://bit.ly/regimento-constituinte

• Decreto de criação da Comissão 
Arinos 
http://bit.ly/decreto-arinos

• Anteprojeto da Comissão Arinos 
http://bit.ly/anteprojeto-c-arinos

• Diário da Constituinte 
http://bit.ly/diario-constituinte

• Jornal da Constituinte 
http://bit.ly/jornal-constituinte

+
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Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney, a 
Constituição em vigor, conhecida por "Constituição Cidadã", é, dependendo 
do critério, a sétima ou a oitava adotada no país e tem como um de seus fun-

damentos dar maior liberdade e direitos ao cidadão — reduzidos durante o regime 
militar — e manter o Estado como república presidencialista. 

As Constituições anteriores são as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. Em 1969, 
a Constituição de 1967 recebeu a Emenda nº 1, que estabeleceu alterações estrutu-
rais, sendo o novo texto, por esta razão, considerado por muitos teóricos como uma 
nova Constituição.

De todas as constituições brasileiras, portanto, quatro foram promulgadas por 
assembleias constituintes, duas foram impostas (uma por D. Pedro I e outra por 
Getúlio Vargas) e uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. 

Na história das Constituições, há uma alternância entre regimes fechados e mais 
democráticos, com a respectiva repercussão na aprovação das Cartas, ora impostas, 
ora aprovadas por assembleias constituintes.

A seguir, um resumo das medidas adotadas pelas Constituições do país.
Primeira Constituição brasileira foi 
imposta por D. Pedro I
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Uma breve história 
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Primeira Constituição brasileira 
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Constituição de 1824 (Brasil Império)
Apoiado pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses 

e altos funcionários públicos, D. Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 
1823 e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. 
Apesar de aprovada por algumas Câmaras Municipais da confiança de D. Pedro I, 
essa Carta, datada de 25 de março de 1824 e contendo 179 artigos, é considerada 
pelos historiadores como uma imposição do imperador.

Entre as principais medidas dessa Constituição, destaca-se o fortalecimento do 
poder pessoal do imperador, com a criação do Poder Moderador, que estava acima 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. As províncias passam a ser gover-
nadas por presidentes nomeados pelo imperador e as eleições para a Câmara dos 
Deputados e para a Câmara dos Senadores são indiretas e censitárias. As duas casas 
do legislativo nacional se reúnem sob o nome de Assembleia Geral Legislativa.

O direito ao voto era concedido somente aos homens livres e proprietários, de 
acordo com seu nível de renda, fixado na quantia líquida anual de 100 mil réis por 
bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Para ser eleito, o cidadão também 
tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Essa foi a 
Constituição com duração mais longa na história do país, num total de 65 anos.

Constituição de 1891 (Brasil República)
Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve mudanças 

significativas no sistema político e econômico do país em decorrência da abolição 
do trabalho escravo, da ampliação da indústria e do deslocamento de pessoas do 
meio rural para centros urbanos. Verificou-se também o surgimento da inflação. 
Outra mudança foi o abandono do modelo do parlamentarismo franco-britânico, 
em proveito do presidencialismo norte-americano.

O marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e chefe do governo 
provisório, e Rui Barbosa, seu vice, nomearam uma comissão de cinco pessoas para 
apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. O pro-
jeto escolhido vigorou como Constituição Provisória da República até as conclusões 
da Constituinte.

As principais inovações dessa nova Constituição, datada de 24 de fevereiro de 
1891, foram: instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de 
governo; o estabelecimento da independência entre os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário; regras menos restritivas para o voto, embora continuassem impedidos 
os mendigos e analfabetos; a separação entre a Igreja e o Estado, não sendo mais 
assegurado à religião católica o status de religião oficial; e a instituição do habeas 
corpus (garantia concedida sempre que alguém estiver sofrendo ou ameaçado de 
sofrer violência ou coação em seu direito de locomoção — ir, vir, permanecer —, por 
ilegalidade ou abuso de poder).

Pintura de Gustavo Hastoy retrata 
a assinatura do projeto da primeira 

Constituição republicana
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Histórico

Constituição de 1934 (Segunda República)
 Presidido por Getúlio Vargas, o país realiza nova Assembleia Constituinte, ins-

talada em novembro de 1933. A Constituição, de 16 de julho de 1934, traz a marca 
getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo 
federal; voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulhe-
res, mas mantendo proibição do voto aos mendigos e analfabetos; criação da Justiça 
Eleitoral e da Justiça do Trabalho; criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de 
trabalho de oito horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas; mandado de 
segurança e ação popular.

Essa Constituição sofreu três emendas em dezembro de 1935, destinadas a reforçar 
a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo sob o pretexto de que 
havia um "movimento subversivo das instituições políticas e sociais".

Constituição de 1937 (Estado Novo)
 Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, 

dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta 
Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos partidos 
políticos e a concentração de poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Essa 
Carta é datada de 10 de novembro de 1937.

Entre as principais cláusulas adotadas, destacam-se: instituição da pena de 
morte; supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa; anulação da 
independência dos Poderes Legislativo e Judiciário; restrição das prerrogativas do 
Congresso Nacional; permissão para suspensão da imunidade parlamentar; prisão 
e exílio de opositores do governo; e eleição indireta para presidente da República, 
com mandato de seis anos.

Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas 
internacionais entraram em crise e o Brasil sofreu as consequências da derrocada 
do nazifascismo. Getúlio Vargas tentou, em vão, sobreviver e resistir, mas a grande 
reação popular, com apoio das Forças Armadas, resultou na entrega do poder ao então 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Linhares, após a deposição de 
Vargas, ocorrida em 29 de outubro de 1945.

O novo presidente constituiu outro ministério e revogou o artigo 167 da Consti-
tuição, que adotava o estado de emergência, acabando também com o Tribunal de 
Segurança Constitucional. Ao fim de 1945, as eleições realizadas para a Presidência 
da República deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, empossado em 31 de 
outubro de 1946, que governou o país por decretos-lei, enquanto preparava-se uma 
nova Constituição.

Assembleia Constituinte, que se reuniu 
entre 1933 e 1934, durante a primeira 
fase do governo Getúlio Vargas

Em discurso no Palácio do Catete, 
no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas 
anuncia uma nova Constituição, 
não votada por constituintes
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Constituição de 1946
 Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha demo-

crática de 1934 e foi promulgada de forma legal, após as deliberações do Congresso 
recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte.

Entre as disposições adotadas figuraram o restabelecimento dos direitos indivi-
duais e o fim da censura e da pena de morte. A Carta devolveu a independência ao 
Executivo, Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, 
além de dar autonomia a estados e municípios. Instituiu-se a eleição direta para 
presidente da República, com mandato de cinco anos.

As demais normas estabelecidas por essa Constituição foram: incorporação da 
Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário; pluralidade 
partidária; direito de greve e livre associação sindical; e condicionamento do uso da 
propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social.

Destaca-se, entre as emendas promulgadas à Carta de 1946, o chamado ato 
adicional, de 2 de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. Essa 
emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros à 
Presidência da República.

Como essa emenda previa consulta popular posterior, por meio de plebiscito, re-
alizado em janeiro de 1963, o país retomou o regime presidencialista, escolhido pela 
população, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente 
da República.

Constituição de 1967 (Regime Militar)
 Desferido o golpe militar em abril de 1964, o contexto predominante era o auto-

ritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos 
internos ao regime, rotulados de subversivos.

O regime militar no Brasil (1964-1985) conservou o Congresso Nacional, mas do-
minava e controlava o Legislativo, e na maior parte do tempo o obrigou a legitimar 
mudanças legais destinadas a garantir o controle do país nas mãos do Comando 
Supremo da Revolução. Um exemplo foram as leis de inelegibilidades, baixadas 
para tirar da disputa nas eleições para os governos estaduais políticos considerados 
incômodos, mesmo entre os que apoiaram o golpe.

O Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição, que foi 
aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Mais sin-
tética do que sua antecessora, essa Constituição manteve a forma federativa, com 
expansão da União, e adotou a eleição indireta para presidente da República, por meio 
de Colégio Eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados 
pelas Assembleias Legislativas. Do mesmo modo, o Judiciário sofreu mudanças, como 
a suspensão das garantias dos magistrados.

Essa Constituição foi emendada por sucessiva expedição de Atos Institucionais 
(AIs), que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas 

Marechal Castelo Branco, primeiro 
presidente do governo militar, prometeu 

devolver o poder aos civis, mas rompeu 
com a ordem constitucional 
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Histórico

dos militares, dando a eles poderes extra-constitucionais. De 1964 a 1969, foram 
decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares.

O mais famoso deles, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi um instrumento que 
deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do 
Congresso por quase um ano, obrigando os senadores, deputados e vereadores a um 
recesso. Eles passaram a receber somente a parte fixa de seus subsídios.

Entre outras determinações contidas no AI-5, destacam-se: suspensão de qual-
quer reunião de cunho político; censura aos meios de comunicação, estendendo-se 
à música, ao teatro e ao cinema; suspensão do habeas corpus para os chamados 
crimes políticos; decretação do estado de sítio pelo presidente da República em 
qualquer dos casos previstos na Constituição; e autorização para intervenção em 
estados e municípios.

Emenda nº 1 à Constituição de 1967
Datada de 17 de outubro de 1969, a emenda convalidou os Atos Institucionais 

editados até então pelo Regime Militar instaurado pelo golpe de 31 de março de 
1964 e tornou mais truculenta a ditadura. Além de mudar o nome da Constituição 
de "Constituição do Brasil" para “Constituição da República Federativa do Brasil", 
reproduziu todo o texto constitucional da Carta de 1967, inclusive os trechos não 
modificados.

Posteriormente, recebeu mais 26 emendas constitucionais, até ser substituída 
pela Carta de 1988. Foi editada (ou promulgada) pela Junta Governativa Provisória 
que assumiu o poder no Brasil em 31 de agosto de 1969 após o acidente vascular 
cerebral sofrido pelo então presidente Artur da Costa e Silva. A junta era integrada 
pelos ministros do Exército, general Aurélio de Lira Tavares; Marinha, almirante 
Augusto Rademaker, e Aeronáutica, brigadeiro Márcio de Sousa e Melo. Conforme 
o Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, eles invocaram 
o poder que lhes conferiam dispositivos dos atos institucionais (AI) 16 e 5 e do Ato 
Complementar nº 38/1968, que colocou o o Congresso Nacional em recesso.

Entre as principais alterações estão restrições à autonomia e às prerrogativas do 
Poder Legislativo, como a extinção da faculdade de autoconvocação do Congresso e 
a proibição de se publicarem pronunciamentos alusivos, por exemplo, à “subversão 
à ordem política ou social”. Entre os motivos de perda do mandato, incluíram-se 
“procedimento atentatório das instituições vigentes” e a “infidelidade partidária”.

O Conselho de Segurança Nacional foi definido como “o órgão de mais alto nível na 
assessoria direta do presidente da República” e as Forças Armadas, nomeadas como 
“essenciais à execução da política de segurança nacional”. A aprovação do nome do 
procurador-geral da República pelo Senado Federal deixou de vigorar e o Supremo 
Tribunal Federal voltou a ter 11 ministros, depois de passar um período com 16.

Passaram a não ser toleradas “as publicações e exteriorizações contrárias à moral 
e aos bons costumes”. O estado de sítio teve sua duração ampliada de 60 para 180 

Junta militar que substituiu Costa e Silva: 
promulgação da Emenda 1 deu mais 
poderes ao Executivo e ampliou restrições 
à autonomia do Congresso Nacional
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30 anos, Constituição da cidadania

Encerramento das votações da 
Assembleia Constituinte, em 1988

dias, podendo ser prorrogado se persistissem as razões que o haviam determinado, 
sem se fixar o prazo de prorrogação. Além disso, aboliu-se o quorum de 2/3 para a 
suspensão da imunidade dos deputados federais e senadores.

A emenda determinou que a eleição dos governadores, em 1970, se faria não por 
sufrágio universal e voto direto e secreto, mas por um colégio eleitoral constituído 
pelas respectivas assembleias. Foram extintos todos os tribunais de contas munici-
pais, menos o de São Paulo.

Constituição de 1988 (Constituição Cidadã)
 Em 27 de novembro de 1985, por meio da emenda constitucional 26, foi convocada 

a Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo era elaborar novo texto constitucional 
que expressasse a realidade social e o processo de redemocratização após o término 
do regime militar.

Datada de 5 de outubro de 1988, a Constituição inaugurou um novo arcabouço 
jurídico-institucional no país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e 
garantias individuais. A nova Carta consagrou cláusulas transformadoras com o 
objetivo de espelhar ou alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo 
direito de voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu ainda novos 
direitos trabalhistas, como redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, seguro-
desemprego e férias remuneradas acrescidas de um terço do salário.

Outras disposições contidas na Constituição de 88 foram: instituição de elei-
ções majoritárias em dois turnos; direito a greve e liberdade sindical; aumento da 
licença-maternidade de três para quatro meses; licença-paternidade de cinco dias; 
criação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em substituição ao Tribunal Federal de 
Recursos (TFR), este substituído pelos atuais tribunais regionais federais; criação dos 
mandados de injunção, de segurança coletivo e restabelecimento do habeas corpus. 
Foi também criado o habeas data (instrumento que garante o direito de informações 
relativas à pessoa do interessado, mantidas em registros de entidades governamentais 
ou banco de dados particulares que tenham caráter público).

Destacam-se ainda as seguintes alterações: reforma no sistema tributário e na 
repartição das receitas tributárias federais, com propósito de fortalecer estados e 
municípios; reformas na ordem econômica e social, com a instituição de política 
agrícola e fundiária e regras para o sistema financeiro nacional; leis de proteção ao 
meio ambiente; fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de 
comunicação; e alterações na legislação sobre seguridade e assistência social.
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Concretizar 
direitos da Carta 
ainda é desafio

Garantias fundamentais

Uma das mais progressistas do mundo, 
a Constituição de 1988 instituiu garantias 
sociais que não são efetivamente 
cumpridas pelo Estado brasileiro

Guilherme Oliveira
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Repressão às manifestações 
contra a Copa mostrou que 
direitos previstos na Constituição 
ainda não estão consolidados
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Em junho de 2014, a estudante 
Stephanie (nome fictício) partici-
pava de um protesto em Curitiba 

contra a realização da Copa do Mundo de 
futebol. Ela acompanhou todo o evento, 
mas se separou dos demais manifestan-
tes no momento em que atos de vanda-
lismo se iniciaram. Ao se afastar da área 
com um grupo de amigos, foi abordada e 
revistada por policiais, que encontraram 
uma máscara em sua mochila.

— Confirmei que estava na manifes-
tação, mas neguei ter quebrado qualquer 
coisa, até porque eu estava com o braço 
engessado. Os policiais pediram para que 
eu e meus amigos os acompanhássemos 
até a delegacia, para “esclarecimentos”. 
Neguei, e em seguida, deram voz de pri-
são, alegando que tínhamos sido identi-
ficados como vândalos pela P2 [serviço 
de inteligência da Polícia Militar].

Stephanie e seus amigos ficaram deti-
dos por três dias, uma vez que os recessos 
judiciais ocasionados pelas partidas da 
Copa dificultaram o encontro com um 
juiz. Segundo a estudante, a delegada res-
ponsável pelo caso não arbitrou fiança e 
o grupo sofreu intimidação dos policiais, 

que afirmavam que eles seriam trans-
feridos para um centro de detenção de 
pior reputação na cidade ou que seriam 
mantidos presos até o final da Copa do 
Mundo. A estudante não sofreu violência 
física, mas acredita que isso se deveu ape-
nas ao fato de pertencer a uma família de 
“poder aquisitivo considerável”.

Apesar de um relatório policial con-
cluir que não existem evidências identi-
ficando Stephanie como responsável por 
nenhum ato de vandalismo — ela não 
aparece em nenhum imagem registrando 
os momentos de depredação, por exem-
plo — o inquérito prosseguiu e, neste ano, 
a ela foi formalmente denunciada por 
dano qualificado, com base apenas nos 
depoimentos dos agentes que efetuaram 
a prisão. Estudante do último ano do 
curso de Direito, ela pode ser impedida 
de exercer a advocacia caso venha a ser 
condenada, além de passar a carregar 
uma ficha criminal.

Problema amplo
A Constituição brasileira apresenta 

um vasto arcabouço de direitos e garan-
tias para os cidadãos do país. No entanto, 

a concretização dessas prerrogativas 
fundamentais ainda é um desafio. Em 
seus 30 anos de existência, a Constituição 
apontou o caminho para um país huma-
namente pleno — mas a travessia tem re-
velado curvas que não foram antevistas.

Casos como o de Stephanie, em que 
proteções individuais contra arbitrarie-
dades do Estado são desrespeitadas, não 
são raros e são apenas a introdução a um 
panorama mais grave. O mais recente 
estudo do Ministério da Justiça sobre a 
realidade do sistema prisional — o Le-
vantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (Infopen) de 2015 — mos-
tra que cerca de 40% dos brasileiros que 
se encontram atrás das grades não foram 
julgados. Estão, portanto, cumprindo 
pena sem condenação.

A população carcerária do Brasil é 
a quarta maior do mundo. Ela cresceu 
mais de 160% desde o ano 2000, e ultra-
passou 620 mil pessoas ao final de 2014. 
Perto de metade desses indivíduos são, 
de acordo com a Constituição Federal, 
inocentes, uma vez que não pesa contra 
eles nenhuma sentença transitada em 
julgado.

Publicado em 
10/11/2017
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30 anos, Constituição da cidadania

Presídios superlotados são 
exemplo de não cumprimento das 
prerrogativas constitucionais

O defensor público Werner Rech, 
do Núcleo de Direitos Humanos da 
Defensoria Pública do Distrito Federal, 
ressalta que a pena de prisão, em si, não 
é anormal e faz parte de qualquer Esta-
do democrático de direito. Ele observa, 
contudo, que a Justiça brasileira apre-
senta uma tendência cada vez maior de 
encarceramento, criando uma pressão 
estrutural que a administração pública 
não consegue suprir.

— Você tem uma grande massa de 
pessoas sendo processadas e já presas, 
e outra de pessoas condenadas e presas 
também. O Judiciário manda prender, e o 
Executivo tem que administrar. Um não 
acompanhou o entendimento do outro.

O resultado disso é que, também 
entre 2000 e 2014, o déficit de vagas nos 
presídios do país disparou de 97 mil para 
mais de 250 mil, um aumento de mais de 
150%. Ou seja: praticamente na mesma 
proporção em que o número de presos 
aumentou, o espaço para acomodá-los 
diminuiu.

Da superlotação decorrem más con-
dições de convivência e alojamento para 
os detentos. Elas podem se manifestar, 
como ocorreu no início de 2017, na for-
ma de rebeliões instigadas por facções 
criminosas, que produziram 134 mortes 
em duas semanas em presídios de cinco 
estados brasileiros.

Além do custo humano, o problema 
também exerce pressão adicional sobre a 
estrutura do Estado. No início deste ano, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) reco-
nheceu a possibilidade do pagamento de 
indenizações para detentos submetidos a 
condições precárias ou a maus-tratos. No 
caso julgado, o governo do Mato Grosso 
do Sul foi obrigado a pagar reparações 
para um homem que ocupava uma cela 
superlotada e dormia com a cabeça no 
vaso sanitário do recinto.

A tendência desse cenário negativo, 
segundo Werner, é perpetuar-se, uma vez 
que as suas consequências se agravam e 
realimentam as suas causas.

— A pessoa encarcerada obrigato-
riamente vai voltar para a sociedade em 
algum momento. Qual é o cidadão que 
vai voltar? É difícil fazer com que uma 
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Garantias fundamentais

pessoa que é castigada durante 30 anos 
saia como um cidadão regenerado, capaz 
de contribuir de forma positiva. Forma-
se um ciclo. Temos que nos preocupar 
com isso.

Descompasso
A situação do sistema penal é apenas 

um exemplo de como os direitos e ga-
rantias fundamentais prometidos pela 
Constituição vivem um descompasso 
entre o papel e a realidade.

A presunção da inocência, o devido 
processo legal, a dignidade da pessoa 
humana, todos estes são direitos garan-
tidos pela carta desde que ela entrou em 
vigor, em outubro de 1988. Isso não im-
pede que o Brasil seja palco de violações 
sistemáticas, que já renderam, inclusive, 
condenações internacionais. Nos últimos 
dois anos, por exemplo, a Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos considerou 
o Estado brasileiro culpado por duas 
chacinas no Complexo do Alemão, no Rio 
de Janeiro (RJ), que mataram 26 jovens 

em 1994 e 1995; e pela manutenção de 85 
trabalhadores em situação de escravidão 
na Fazenda Brasil Verde, no estado do 
Pará, em 2000.

Para a jurista Flávia Piovesan, os 30 
anos de democracia brasileira sob o do-
cumento de 1988 ainda são muito pouco 
tempo para que a realidade fática do país 
pudesse ser transformada. Isso porque, 
segundo ela, a Constituição esteve, desde 
sempre, “adiantada” em relação ao país 
— até como um impulso perene para que 
as práticas deletérias fossem progressiva-
mente abandonadas.

— Mudar uma lei é um processo ár-
duo, mas muito menos complexo do que 
efetivá-la. Isso demanda mudança cultu-
ral, que é lenta. O grande nó do campo 
dos direitos humanos é que nós temos 
normas avançadas reféns de práticas 
e mentes conservadoras, que acabam 
comprometendo a potencialidade dos 
avanços.

Na opinião da estudante Stephanie, 
o cumprimento de direitos e garantias 

constitucionais por parte das estruturas 
policial e judicial brasileiras é “uma piada 
de mau gosto”. Ela acredita que, no caso 
da sua prisão, havia uma “pressão” pela 
boa realização da Copa do Mundo, o que 
levou a ações mais ostensivas. No entan-
to, entende que a legislação processual 
penal é eivada de dubiedades e orien-
tações vagas, que abrem caminho para 
decisões discricionárias das autoridades.

Ela diz que a existência e a promessa 
dos direitos e garantias, por si só, não são 
nenhuma segurança para os cidadãos. 
O que verdadeiramente faz diferença, 
afirma, é sua concretização através da 
iniciativa dos agentes da sociedade.

— O episódio, pelo menos, serviu para 
descobrir minha vocação como advoga-
da. Esses direitos são as armas que usarei 
pelo resto da minha vida para tentar 
impedir que outras pessoas sofram o 
mesmo que eu sofri. Mas isso não signi-
fica que o fato do Estado prevê-los faça 
alguma diferença substancial na política 
criminal. Quem garante direitos não é o 
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30 anos, Constituição da cidadania

Estado, mas sim a atuação pontual de in-
divíduos dentro dessa máquina de moer 
gente que é o sistema penal brasileiro.

Promessas
Quando foi promulgada há três déca-

das, a Constituição brasileira foi recebida 
como um bálsamo para um país que re-
centemente havia saído de uma ditadura 
militar e onde historicamente os direitos 
dos cidadãos eram desrespeitados. Já em 
seu preâmbulo, a Carta estabelece que o 
Estado brasileiro destina-se a “assegurar 
o exercício dos direitos sociais e indivi-
duais”. Entre o rol de princípios funda-
mentais da República, que é o primeiro 

dispositivo da Constituição, estão a ci-
dadania, a dignidade da pessoa humana, 
a livre iniciativa e o pluralismo político.

Os objetivos fundamentais são elenca-
dos logo abaixo, separados pela afirma-
ção de que “todo o poder emana do povo” 
e pela definição do Legislativo, do Execu-
tivo e do Judiciário como os Poderes da 
União. Os objetivos incluem a erradicação 
da pobreza, a redução das desigualdades 
e a promoção do bem coletivo.

O artigo 5º da Constituição, que elen-
ca as garantias individuais reconhecidas 
para todos os cidadãos, possui 78 itens 
— todos eles considerados “cláusulas 
pétreas”, o que significa que nenhuma 
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por policiais no Complexo do 

Alemão, no Rio de Janeiro
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Garantias fundamentais

emenda constitucional pode criar limi-
tações a eles. 

Em comparação, a Bill of Rights dos 
Estados Unidos — o estatuto de direitos 
da primeira república ocidental moderna 
— traz apenas dez dispositivos. 

Em adição a eles, a carta enuncia 11 
direitos sociais — obrigações que o Es-
tado tem para com a qualidade de vida 
dos cidadãos, através do provimento de 
serviços.

Essa lista inclui educação, saúde, se-
gurança, previdência, moradia, transpor-
te e lazer. Menciona também o trabalho, 
que é regulamentado em artigos à parte 
na forma de 45 premissas e regras.

No papel, o eixo de direitos e garantias 
da Constituição do Brasil é considerado 
um dos mais avançados e progressistas 
de todo o planeta. Ele foi resultado de um 
cruzamento histórico afortunado.

O país elaborava seu texto constitu-
cional no momento em que os debates e 
visões sobre o assunto saltavam para um 
novo patamar. É o que explica o ex-reitor 
da Universidade de Brasília (UnB) José 
Geraldo de Sousa Júnior, professor de Di-
reito especializado em direitos humanos.

— A expectativa da mudança no 
eixo dos direitos não era forte apenas 
no Brasil. Ela estava presente no cenário 
internacional. O cenário global era de 

Artigo 5o da 
Constituição
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30 anos, Constituição da cidadania

expansão de direitos, e a Constituição 
brasileira se antecipou a esse processo. 
Ela é um paradigma, uma convergência 
de tempo e lugar — explica o professor.

O professor nota que a ordem mun-
dial erigida após as grandes guerras do 
início do século XX e as lutas sociais 
ocorridas no seu âmbito expandiram 
o entendimento de quais seriam as ga-
rantias cabíveis em uma Constituição. 
Se antes os chamados “direitos funda-
mentais” deveriam se limitar a organizar 
a estrutura do poder e salvaguardar os 
indivíduos contra o Estado, agora havia 
a perspectiva também de que o mesmo 
Estado deveria se responsabilizar pela 
elaboração de políticas, programas e 
ações em benefício da população.

A conquista da anistia, durante o 
processo de redemocratização, permitiu 
o retorno ao Brasil de intelectuais e polí-
ticos exilados e foi uma peça-chave para 
a incorporação dos novos paradigmas 
ao caso brasileiro. Os exilados haviam 
passado anos em ativo contato com os 
círculos de debate internacionais. Ao 
voltarem — e ao tomarem assento na 
elaboração da nova Constituição —trou-
xeram e disseminaram as perspectivas 
mais atualizadas e influentes no exterior.

Concretização
Essa perspectiva se aliou, no texto 

brasileiro, a mecanismos de exigibilidade 
previstos de partida, que são as ferra-
mentas para que a população cobre do 

Estado o compromisso constitucional. 
Segundo José Geraldo, são esses meca-
nismos que transformam a Constituição 
brasileira em um caso inovador de reco-
nhecimento de prerrogativas.

— Os direitos deixam de ser abstra-
ções. Eles não são mais um desenho 
idealizado de elegância civilizatória: são 
autoaplicáveis e exigíveis, não dependem 
de mediação de qualquer ordem. A Cons-
tituição sai da ideia de uma promessa va-
zia, onde os direitos eram reconhecidos 
mas não realizados.

Os principais mecanismos de exigibi-
lidade, também chamados de “remédios 
constitucionais”, são:

- Habeas corpus: requer a imediata 
soltura de alguém que esteja preso 
ilegalmente; pode ser redigido à mão 
em qualquer superfície e entregue a 
qualquer autoridade, que deve, então, 
encaminhá-lo ao juízo competente.

-  Habeas data: requer acesso a infor-
mações armazenadas por órgãos pú-
blicos referentes ao próprio indivíduo; 
uma resposta à prática da ditadura 
militar de manter dossiês secretos 
sobre cidadãos.

-  Mandado de segurança: exige a 
suspensão de ordens administrativas 
consideradas ilegais ou arbitrárias.

-  Mandado de injunção: cobra do Le-
gislativo a elaboração de leis específi-
cas previstas pela Constituição, como 
a regulamentação de um dispositivo 
enunciado de forma vaga.

-  Ação popular: contra atos conside-
rados lesivos ao patrimônio público; 
qualquer cidadão pode propor.

-  Ação civil pública: defende direi-
tos coletivos e interesses difusos de 

José Geraldo de Sousa Júnior: A 
Constituição se antecipou à tendência 
global de expansão de direitos 
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grupos inteiros, como questões de 
moradia.

-  Ação de improbidade: combate os 
desvios de função da administração 
pública, a quebra de princípios de mo-
ralidade e as tentativas de obtenção 
de vantagens pessoais a partir do car-
go; não está prevista expressamente 
na Constituição, mas é reconhecida.

Tal formatação — direitos amplos 
aliados aos mecanismos de cobrança — 
estabeleceu a fundação para municiar as 
demandas e expectativas na área de di-
reitos humanos. Flávia Piovesan entende 
que o reconhecimento formal de direitos 
e as ferramentas constitucionais forta-
leceram todos os pleitos já existentes na 
época da Assembleia Constituinte, que 
vieram depois da Constituição ou que 
ainda possam surgir.

— No campo dos direitos humanos, 
há um direito pré-88 e um direito pós-
88. Os grandes avanços do Brasil nessa 
área se deram após 88, sob inspiração 
de 88 e em decorrência de 88. No pré-88, 
os direitos eram reivindicações morais, 
eram muito mais um idioma político. 
Hoje, essa gramática se vê fortalecida 
pelo texto.

Fundamental para dar legitimação 
a essa “arquitetura” dos direitos foi a 
intensa participação popular, marca 
registrada da Assembleia Constituinte. 
O professor José Geraldo destaca que o 
Brasil não pode ser considerado o pionei-
ro em elaborar uma Constituição rede-
mocratizadora sob a influência da nova 
perspectiva de direitos — Portugal, por 
exemplo, promulgou a sua carta antes da 
nossa, em 1976, na esteira da Revolução 

dos Cravos, que desfez o Estado Novo de 
António Salazar.

O Brasil, entretanto, foi inovador ao 
reconhecer a ação, a vontade e a inter-
ferência dos cidadãos como elemento 
permanente da ordem constitucional. A 
rotina de audiências e consultas públicas 
que o país conhece hoje não só foi inau-
gurada pela Constituição como também, 
segundo José Geraldo, era inédita entre 
as grandes democracias.

— A Constituição do Brasil foi a 
primeira a trazer os elementos de uma 
efetiva participação. Ou seja, depois 
dela o sistema institucional incorporou 
a característica de ligação entre a socie-
dade e o Estado. A ideia de um processo 
participativo, com controle social, entrou 
na Constituição brasileira como modelo 
originário.

José Paulo Bisol, relator da comissão dos 
direitos e garantias: momento difícil, mas 
generoso em possibilidades
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Elaboração
Uma comissão de parlamentares da 

Assembleia Constituinte de 1987/88 res-
ponsabilizou-se por elaborar o eixo dos 
direitos e garantias.

O seu relator foi o então senador José 
Paulo Bisol (PMDB-RS), que se lembra 
daqueles trabalhos como um tempo de 
desafios, porém promissor:

— Quando a gente se propõe a fundar 
uma nação, a delinear os seus princípios 
básicos, é um momento em que as pes-
soas têm que se transformar em grandes 
criadores. Aquele momento era dificíli-
mo, mas era um tempo bem generoso 
em possibilidades.

Representante do campo da esquerda, 
Bisol avalia que o pensamento progres-
sista e as bandeiras dos direitos eram um 
pensamento predominante na sociedade 

e na classe política no momento em que 
a Constituinte tomou posse e começou 
a delinear a nova carta. O desejo da 
redemocratização e a vontade de tecer 
respostas às doutrinas e práticas da di-
tadura militar impulsionaram as ideias 
que se consolidariam no texto final.

— Nós vínhamos de um grande deba-
te entre lideranças nacionais. Houve um 
movimento de esquerda muito forte [du-
rante a ditadura], mesmo que derrotado, 
e a sua ideia geral tocava todo mundo. Por 
isso a Constituição conseguiu ser o que é.

Deputada na Constituinte, a sena-
dora Lúcia Vânia (PSB-GO) também 
participou da comissão que desenharia 
a estrutura dos direitos e garantias. Ela 
descreve o momento como “instigante” 
e se recorda do anseio em combater as 
desigualdades, especialmente aquelas 
que afetavam a vida das mulheres.

Na época casada com o senador e 
constituinte Irapuan Costa Júnior (PM-
DB-GO), Lúcia Vânia usa a própria expe-
riência para ilustrar o tipo de preconceito 
vivido pelas mulheres que, ela esperava, a 
Constituição pudesse confrontar.

— Eu e meu então marido tínhamos 
posições muito diferentes, às vezes an-
tagônicas. A maioria das pessoas achava 
que eu, por ser mulher dele, tinha que ter 
a mesma posição. Isso gerou um certo 
desconforto para nós. Diziam para ele 
que ele não dominava a mulher, achavam 
que o meu voto tinha que ser dele.

Bisol afirma que se classificava como 
um “sonhador” na época da Constituinte 
e defendia uma assembleia exclusiva, 
com membros eleitos unicamente para 
a tarefa de fazer a nova Constituição. 
Em vez disso, os parlamentares foram 
escolhidos numa eleição geral e, simul-

Lúcia Vânia, deputada 
constituinte, assina o texto da 
Constituição
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Mortes violentas
Mortes violentas intencionais (total)

Mortes violentas intencionais (por 100 mil hab.)
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taneamente ao trabalho constituinte, 
compunham o Congresso Nacional, com 
as suas atribuições rotineiras.

Esse formato, evidentemente, não 
agradou ao senador. Ele percebeu, por 
outro lado, que não conseguiria obter 
vitória alguma como relator se ficasse 
preso à utopia. Atitudes mais realistas e 
flexíveis como as suas, observa o ex-par-
lamentar, foram responsáveis por grande 
parte do sucesso na construção do texto 
de 88. Mostrou-se produtivo entender a 
realidade do parlamento real, dialogar 
com os setores antagônicos e aproveitar 
contribuições das melhores mentes de 
todas as ideologias.

— Dom Quixote não entrou em cena. 
Em vez de pensar numa gloriosa Cons-
tituinte exclusiva, eu tinha que pensar 

numa Constituinte congressual. Foi pre-
ciso entrar na luta com a mente ajustada, 
conhecendo as limitações. Assim a nossa 
comissão cumpriu o seu papel e chega-
mos a um bom resultado — comemora.

Falhas
Os parlamentares envolvidos com o 

eixo de direitos e garantias da Constitui-
ção enxergam que há uma grande disso-
nância entre as promessas do documento 
e a realidade entregue aos cidadãos. Na 
visão deles, isso fica evidente em especial 
na área dos direitos sociais.

As estatísticas mostram que tem 
fundamento a sensação da sociedade 
de que a prestação de serviços por parte 
do Estado é deficitária. Um exemplo é na 
segurança.

O anuário do setor publicado em ou-
tubro de 2017 pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública evidencia a tendência 
de crescimento no número de mortes 
violentas intencionais: em 2016, o total 
de vítimas fatais de crimes e de ação 
policial superou 61,5 mil, recorde da série 
histórica do estudo.

A oferta de educação também con-
vive com a ineficácia do setor público. 
O Brasil se afasta progressivamente das 
metas estabelecidas pelo Plano Nacional 
de Educação para atendimento escolar à 
população jovem e conclusão das etapas 
fundamental e média da educação básica 
— no ensino médio, a defasagem chega a 
quase 20% dos adolescentes.

Na área da saúde, uma pesquisa publi-
cada em maio pelo periódico internacio-
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nal Th e Lancet, um dos mais antigos do 
campo, colocou o Brasil na 89ª posição, 
entre 195 países, no quesito “acesso à 
saúde” — com avaliações menores do que 
os vizinhos Argentina, Chile, Uruguai e 
Colômbia.

Para o deputado Gonzaga Patriota 
(PMDB-PE), que também foi membro 
da comissão pertinente na Constituinte, 
essas falhas não se devem a um planeja-
mento equivocado da Constituição, mas 
ao fato de ela não ter sido seguida à risca 
e respeitada em seus princípios pelos 
governantes que vieram depois:

— O projeto foi bem feito, mas a obra 
foi construída de forma errada. O proble-
ma é que rasgaram a Constituição para 
fazer estádios de futebol. Quando pen-
sávamos à frente, pensávamos num país 
em que não ocorresse a roubalheira que 
ocorreu. Não tem outro motivo para não 
termos preenchido os requisitos consti-
tucionais de direitos e garantias: roubo.

Patriota explica que os parlamentares 
constituintes calcularam que o Brasil 
teria condições de sustentar a ampla 
rede de direitos sociais devido a um vasto 
potencial econômico inexplorado que, 

esperavam eles, seria desencadeado pelos 
governos democráticos.

Ele garante que as previsões não 
foram erros ou “sonhos” — foram feitas 
com a certeza de que, com a condução 
correta, as riquezas do país supririam as 
necessidades da população.

Já a senadora Lúcia Vânia oferece 
outra visão. Depois de atuar como de-
putada por dois mandatos, ela ocupou 
o cargo de secretária nacional de Assis-
tência Social, entre 1995 e 1998, e teve a 
oportunidade de avaliar, pela perspectiva 
do Executivo, o tamanho das demandas 

Qualidade de acesso aos serviços de saúde em 2015
Qualidade de acesso aos serviços de saúde em 2015
O índice de Qualidade e Acesso a Serviços de Saúde (QASS) se baseia na mortalidade relacionada a doenças preveníveis e 
tratáveis, numa escala de 0 a 100, em que 100 representa os melhores resultados e 0 os piores
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que o Legislativo havia consolidado na  
Constituição:

—Tive a responsabilidade de trans-
formar a assistência, que era até então 
movida a favores e caridade, em uma 
política pública. Ao fazer isso, tive mui-
tas dificuldades. Os grupos que foram 
muito atuantes na Constituinte queriam 
avanços que o próprio governo não tinha 
condições de resolver. O orçamento não 
conseguia abrigar a ampliação dos direi-
tos sociais de forma universal.

Mobilização
Lúcia Vânia ressalta que, mesmo com 

“exageros”, a mobilização nacional que 
pressionou a Constituinte a ampliar o 

leque dos direitos foi meritória, por fazer 
com que o país saísse de uma “zona de 
conforto” conservadora em busca de uma 
sociedade mais inclusiva, que ainda está 
em construção.

É uma mobilização desse tipo que, na 
opinião de José Paulo Bisol, tem faltado 
para que os direitos ainda não entregues 
na plenitude sejam consolidados.

— A sociedade está cada vez mais 
treinada para lutar pelos seus direitos, 
mas vejo que há um desencanto. O povo 
se calou, se conformou, não há mais ati-
vidade política. As coisas acontecem e 
não há reação. Nós estamos amortecidos.

Na visão de Gonzaga Patriota, parte 
desse arrefecimento é culpa do próprio 
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parlamento, que, após a efervescência 
da Constituinte, passou a integrar cada 
vez menos o povo nas suas deliberações.

— Entramos na democracia com o 
parlamento aberto, mas caminhamos 
com ele fechado — resume.

O deputado entende que a noção de 
direitos assegurados “acomodou” a socie-
dade. Os membros das novas gerações, 
pondera ele, preocupam-se em garantir 
o conforto individual das próprias vidas, 
e não trazem mais uma bagagem de luta 
coletiva.

Esse sentimento pode ser entendido 
como decorrência da onipresença da 
carta democrática. O professor José 
Geraldo de Sousa Júnior destaca que a 

Constituição, hoje, é parte corriqueira 
da vida dos cidadãos, ao contrário do 
que ocorria antes de 1988, quando ela 
era vista como uma entidade distante, 
ou até desconhecida.

Para ele, no entanto, esse resultado 
positivo do processo constitucional não 
pode fazer com que a população perca 
de vista a necessidade de retomar a mo-
bilização política. Esta, segundo o pro-
fessor, precisa ser destinada não apenas 
à permanente cobrança dos direitos já 
consolidados como também à pressão 
pelo reconhecimento de novas garantias.

— A democracia, enquanto regime, é 
uma experiência de criação permanente 
de direitos — sublinha.

Supremo
Além da mobilização popular, outra 

via defendida para proteção, consolida-
ção e ampliação dos direitos tem sido 
o Supremo Tribunal Federal (STF). Nos 
últimos anos a corte tem assumido um 
papel “legislador”, levando sua tarefa de 
interpretação da Constituição ao limite 
e expandido as fronteiras dos direitos ao 
ponto da inovação.

Foi assim com a liberação do uso de 
células-tronco embrionárias em pesqui-
sas médicas, em 2008, o reconhecimento 
das uniões homoafetivas, em 2011, e a 
descriminalização do aborto em hipó-
tese de anencefalia do feto, em 2015. Em 
todas as situações o STF se antecipou ao 
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missão de defender direitos 

e garantias previstas na 
Constituição
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Congresso Nacional na discussão dos te-
mas e emitiu uma decisão que se firmou 
como precedente.

A senadora Lúcia Vânia celebra a 
atuação do tribunal nessa direção. Ela 
diz acreditar que o sistema político-
-partidário brasileiro está “distorcido” 
e dá guarida a “ameaças” aos direitos 
enunciados pela Constituição. Assim 
sendo, afirma ela, é bom que o STF tenha 
conquistado mais protagonismo:

— Se o Congresso se omite, ele delega 
para que o Supremo defina. Isso não é o 
ideal, o ideal seria termos as discussões 
sobre esses temas amplamente discuti-
das aqui. Mas, como o sistema político 
está inteiramente deteriorado, é preciso 
não deixarmos que ele ameace as con-
quistas.

Quem também comemora esse qua-
dro é Marcos Fuchs, da ONG Conectas 
Direitos Humanos. Ele visualiza o cená-
rio político como muito pendente para 
uma mentalidade punitivista, disposta a 
criminalizar e proibir. A participação do 
STF como contraponto tem sido saudável 
para evitar que isso deságue em violações 
e desmonte de direitos, afirma.

— Hoje temos ministros com uma 
outra consciência constitucional e um 
Supremo com disposição maior para 
tornar em realidade as garantias. De 
88 para cá tivemos uma evolução na 
Suprema Corte, enquanto o Legislativo 
tem uma agenda que não é voltada para 
os interesses sociais.

A jurista Flávia Piovesan lembra que 
o Judiciário não pode agir por iniciativa 
própria — precisa ser provocado para 
emitir o seu entendimento. No entanto, 
ela observa que a maior atividade do STF 
não significa que os ministros estejam 

quebrando esse princípio. Na opinião 
dela, uma constante crise de represen-
tatividade e credibilidade do Congresso 
Nacional e do Executivo tem feito com 
que a sociedade civil acorra ao Supremo 
como uma “esperança”.

Flávia lembra que o STF tem, ainda, o 
peculiar dever de agir como força “contra-
majoritária”. Isso significa que, pela sua 
vinculação aos preceitos constitucionais, 
ele está legitimado a contrariar decisões 
dos outros dois poderes majoritários em 
razão de obterem sua legitimidade nas 
urnas por meio do voto da maioria. No 
caso do Legislativo, as próprias decisões 
são adotadas por maioria de votos.

— A missão do Supremo é proteger 
a Constituição. Nenhuma ameaça de 
lesão a direito fundamental deixará de 
ser apreciada pelo Judiciário, que tem a 
vocação de protegê-los. Daí é que vem o 
poder do Supremo de permitir que direi-
tos triunfem, fazendo valer a vontade da 
Constituição, ainda que sobre a vontade 
da maioria congressual.

Além disso, para Piovesan, o Judi-
ciário pode se valer de um processo 
decisório mais ágil, o que faz com que 
ele tenha condições de dar a sua palavra 
mais rápido do que o Legislativo. Isso 
confere a ele, aos olhos da sociedade, o 
caráter de solucionador eficiente.

Um exemplo foi a portaria do governo 
federal que alterava critérios de fiscaliza-
ção do trabalho escravo. O documento 
foi criticado por entidades de direitos 
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Em junho deste ano, aconteceu 
o XIV Seminário LGBT do 

Congresso Nacional, com o 
tema Cidadania Trans
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humanos e pela própria Flávia Piovesan, 
então secretária nacional de Cidadania 
do governo. Enquanto o Congresso deba-
tia como agir em relação a ela, a ministra 
Rosa Weber, do STF, suspendeu a porta-
ria em uma semana, a partir de uma ação 
protocolada por um partido político.

Novas frentes
Apesar de prever um vasto universo 

de direitos e garantias fundamentais, 
a Constituição Federal brasileira é, na-
turalmente, um produto do seu tempo. 
Passados 30 anos da sua promulgação, 
o dinamismo da sociedade expandiu a 
paleta de reivindicações, abrindo espaço 
no debate público para pautas que, em 
1988, não estavam em evidência.

A atuação do Supremo Tribunal Fe-
deral permite vislumbrar algumas das 
novas frentes de direitos e garantias que 
o século XXI trouxe para o Brasil. Célu-
las-tronco, uniões homoafetivas e direito 
ao aborto estão entre os temas que ga-
nharam espaço e cujo reconhecimento é 
cobrado por setores da sociedade.

Como enfrentar esses novos desafios 
com uma Constituição de três décadas? 
Flávia Piovesan assegura que as ferra-
mentas já estão diante de nós.

—É possível enfrentar esses temas 
desafiadores a partir dos recursos cons-
titucionais — afirma.

A jurista avalia que o espírito da 
carta já oferece ao país os recursos para 
interpretar esses direitos e decidir sobre 
a sua legitimidade, sem a necessidade 

de aguardar emendas específicas que os 
integrem ao texto. Princípios positivados 
no arcabouço existente, como a digni-
dade humana e o direito de ser, podem 
ser usados para embasar decisões sobre 
quaisquer novas fronteiras de direitos, 
opina ela.

Um dos principais temas dos tempos 
atuais no que se refere ao reconhecimen-
to de direitos é a identidade de gênero 
e a condição dos cidadãos e cidadãs 
transexuais.

Desde 2015, universidades brasileiras 
têm decidido, de forma autônoma, reco-
nhecer o direito de estudantes trans ao 
nome social na identificação (o nome 
escolhido após a transição, em oposição 
ao nome de batismo). No entanto, ainda 
não existe uma formalização legal para 
essa prática, e tampouco para a docu-
mentação civil.

A ONG Amigos da Vida, do Distrito 
Federal, possui um projeto de capaci-
tação profissional para mulheres trans, 
visando a sua inclusão no mercado de 
trabalho. Pedro Alves Barbosa, coordena-
dor de marketing social da organização, 
explica que esse segmento da população 
enfrenta dificuldades extremas para 
levar uma vida plena. O preconceito e a 
intolerância — obstáculos sociais — evi-
denciam, segundo ele, a necessidade de 
se enxergar esse pleito como um direito 
carente de proteção.

— O reconhecimento formal da iden-
tidade de gênero é uma prioridade, pois 
muitas vezes as pessoas trans passam 

por constrangimentos em blitze, revistas 
e entrevistas de emprego. As reivindica-
ções partem de direitos básicos que estão 
em nossa Constituição, como o princípio 
da equidade, o direito de ir e vir sem 
serem mortas, atacadas ou estupradas, 
assinala Barbosa.

O dirigente acredita que medidas 
legislativas concretas, como a crimi-
nalização da LGBTfobia e a despato-
logização do transtorno de identidade 
de gênero, podem contribuir para uma 
nova perspectiva sobre essa questão. 
No entender dele, a recente notoriedade 
da causa da identidade de gênero como 
uma nova dimensão de direitos derivou 
da “desconstrução do senso comum” 
possibilitada pelas novas tecnologias. 
Elas ajudaram a disseminar um círculo 
social que já existia, porém ficava restrito 
a nichos. Esse não é mais o caso, e agora 
o diálogo se estende a toda a sociedade.

— Penso que a transsexualidade en-
trou em pauta nos últimos anos por con-
ta dos movimentos sociais que fomentam 
o combate à discriminação, dos ativistas 
LGBT que têm ganhado visibilidade e 
pelo avanço redes sociais, que levam 
informações de maneira instantânea e 
massiva.

Entre outras pautas que podem ser 
vistas como novas fronteiras de direitos 
e garantias fundamentais estão as ações 
afirmativas (cotas raciais, sociais ou de 
gênero), a inclusão digital, os direitos dos 
animais e do meio-ambiente e a descri-
minalização das drogas, entre outros.
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União homoafetiva, direito ao aborto 
e células-tronco estão entre as novas 
pautas de reivindicações de direitos
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Constituição trouxe 
avanços para 
grupos minoritários

Minorias

Carta de 1988 � xou princípios que abriram 
espaço para conquistas, embora muitos 
direitos precisassem ser regulamentados 
ou só tenham sido efetivados depois

Guilherme Oliveira
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A democracia constitucional brasi-
leira é baseada nos princípios da 
vontade da maioria e da igual-

dade entre todos os cidadãos. Há, entre-
tanto, um valor que também qualifica o 
regime democrático: o reconhecimento 
e a proteção dos direitos das minorias.

Embora possa parecer contraditório, 
não deve haver oposição entre o regime 
de decisão da maioria e o respeito à 
vontade da minoria. Só uma perspectiva 
pouco refinada de democracia concebe o 
direito de a maioria esmagar a minoria 
ou lhe ser indiferente. E prefere desconhe-
cer os vícios de que padece muitas vezes a 
formação de maiorias. Para abrir espaço 
ao que não integra os blocos majoritários 
e captar a opinião que está difusa é que 
foram criadas, por exemplo, as eleições 
proporcionais. O sistema proporcional 
busca justamente refletir na composi-
ção do Congresso Nacional as divisões 
políticas e ou ideológicas da sociedade 
em proporções o mais possível próximas 
da realidade.

No campo dos direitos, o princípio da 
isonomia é o que garante o entendimento 
de que a igualdade constitucional depen-

de, por vezes, do tratamento diferenciado 
a alguns grupos sociais menos favoreci-
dos — na medida do desfavorecimento 
que sofrem.

A Constituição Federal de 1988 faz 
menções esporádicas ao reconhecimen-
to de desigualdades, discriminações e 
necessidades especiais e tenta prever e 
garantir as condições para saná-las, no 
espírito da constante busca por uma 
sociedade equânime. Essas referências 
pontuais — e também as omissões — 
têm por trás uma história de anos de lu-
tas empreendidas por segmentos sociais 
tradicionalmente mantidos à periferia 
dos direitos e da cidadania, quando não 
explicitamente rejeitados.

Negros
Apesar de não ser numericamente mi-

noritária no Brasil — alcança pouco mais 
de 50% do total de habitantes — a popula-
ção negra (entendida como a soma de pre-
tos e pardos, conforme a nomenclatura 
oficial) é historicamente marginalizada. 
E no que se refere a reconhecimento social 
e força política, está em desvantagem se 
comparada à população branca.

Breve história dos movimentos em 
defesa da população negra no Brasil é 
relatada por Carla Lopes no estudo “Mo-
vimento Negro e Ditadura Civil-Militar: 
muitas questões com poucas respostas”, 
publicado na coletânea “Ditadura e Tran-
sição Democrática no Brasil: o golpe de 
Estado de 1964 e a (re)construção da 
democracia”, do Arquivo Nacional (2016).

Esses movimentos são quase tão an-
tigos quanto o próprio país. Suas origens 
remontam ao período colonial, quando 
grupos de resistência à escravidão dis-
persos pelo território e desconectados 
logravam alcance apenas local.

Não houve coordenação dessas expe-
riências, em larga escala, até a criação, 
em 1931, da Frente Negra Brasileira 
(FNB). Esse foi o primeiro grupo orga-
nizado de influência nacional a erguer 
a bandeira da afirmação da identidade 
negra.

A FNB constituiu-se em partido polí-
tico, mas teve existência curta e contur-
bada, marcada por desentendimentos 
entre suas lideranças e apoio oficial à 
Ação Integralista Brasileira, movimento 
político de extrema-direita inspirado no 

Publicado em 
8/12/2017
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30 anos, Constituição da cidadania

Frente Negra Brasileira: primeiro 
grupo organizado de afirmação da 
identidade negra

fascismo. Desfez-se com a chegada do 
Estado Novo, que extinguiu os partidos.

 A postura assertiva da FNB, porém, 
seria retomada pelos movimentos que 
se ergueram algumas décadas depois, 
durante a ditadura militar (1964-1985). 
Em resposta à narrativa acadêmica da 
“democracia racial”, então hegemônica, 
entidades que surgiram nessa época bus-
caram a formação de uma “consciência 
étnica” e denunciaram, destacadamente, 
além do preconceito e da animosidade no 
seio da população, a violência policial e 
do regime contra os afrodescendentes.

O Movimento Negro Unificado Con-
tra a Discriminação Racial, por exemplo, 
chegou a pregar a rejeição à mestiçagem 
e se opôr aos casamentos inter-raciais, 
como forma de combater o que chamou 
de “etnocídio” da população negra. O 
governo, escorado na Lei de Segurança 
Nacional, classificou essa pauta como 

estímulo a crimes de ódio e apologia ao 
próprio racismo.

Mesmo quando a afirmação identitá-
ria era feita de modo “festivo”, a reação 
podia ser agressiva. Em 1975, o bloco Ilê 
Aiyê saiu pelas ruas no carnaval de Sal-
vador (BA) cantando o “orgulho negro” 
e entoando o lema Black is beautiful, em 
voga naquele momento. O ato político-
carnavalesco foi descrito em editorial do 
jornal A Tarde como um “feio espetáculo” 
e como mera “imitação” dos norte-a-
mericanos. O periódico sentenciava, no 
mesmo texto: “Não temos felizmente 
problema racial. Esta é uma das grandes 
felicidades do povo brasileiro”.

Esses grupos se beneficiaram, em 
certa medida, do chamado “milagre 
econômico”, que impulsionou a forma-
ção de uma classe média negra e abriu 
espaço para o ingresso de jovens negros 
nas universidades. Decorreram também 
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da influência externa: o mundo experi-
mentava a onda da contracultura, com 
nichos dominados por artistas negros; os 
Estados Unidos eram palco das célebres 
mobilizações em torno dos direitos civis, 
encabeçadas por ícones como Martin Lu-
ther King, Malcolm X e Muhammad Ali; 
e o continente africano vivia uma série de 
lutas por independência que construíam 
identidades nacionais.

As ações dos grupos de ativismo em 
prol da causa negra durante a ditadura 
brasileira estavam inseridas nos movi-
mentos políticos do campo da esquerda, 
que compunham o oposicionismo mais 
organizado e articulado. Essa associação, 
contudo, não era necessariamente orgâ-
nica, como explica Carla Lopes:

“A tendência mais comum de se as-
sociar a militância destes grupos com 
a esquerda brasileira vai ao encontro 
da postura e estratégia que o próprio 
regime militar criou para rotular a luta 
antirracista como atividade política 
subversiva, com o objetivo de ‘justificar’, 
perante a população e os organismos 
nacionais e internacionais, a necessidade 
de persegui-los”.

De fato, as pautas e reivindicações, 
focadas nas desigualdades raciais e na 
violência motivadas por preconceitos 
de cor, eram anteriores à polarização 
ideológica do período ditatorial. A in-
serção dos grupos nas organizações da 
esquerda e, posteriormente, nos partidos 
políticos de oposição teve uma motiva-
ção estratégica.

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) 
iniciou sua carreira política militando, 
entre outras frentes, na causa negra. Ela 
conta que, no início da abertura política, 
quando o Estado lentamente passou a 
incorporar demandas populares, ficou 
evidente a escassez de integrantes de 
minorias sociais e de grupos oprimidos 
no poder.

Concluiu-se, pois, que qualquer pers-
pectiva de mudança prática para a 
comunidade negra dependeria de uma 
efetiva participação nas estruturas ins-
titucionais.

— O nosso movimento, a princípio, 
era apartidário, o que não significava 
ser apolítico. Mas a comunidade viu a 
importância de ter uma representação 
nos espaços de decisão e de poder. Para 
viabilizar isso, no nosso sistema, só po-
deria ser pelos partidos.

Após um mandato como vereadora 
no Rio de Janeiro (RJ), Benedita elegeu-se 
para a Assembleia Nacional Constituinte 
de 1987, onde seria a única mulher negra. 
Segundo ela, os movimentos organiza-

dos que impulsionaram o seu mandato 
também deram à parlamentar o respaldo 
necessário para negociar posições e ter-
mos de atuação dentro da sua legenda, o 
Partido dos Trabalhadores (PT).

A deputada entende que o purismo 
das reivindicações de um movimento 
com pauta específica pode conviver 
bem com o pragmatismo de um partido 
político. E que ambos podem se benefi-
ciar nessa relação: o movimento, porque 
ganha acesso às instâncias de decisão, 
onde pode concretizar suas demandas; o 
partido, porque arregimenta aliados ao 
se comprometer com as causas que são 
caras a um grupo organizado:

— Num partido, você tem voz e se 
expressa. Vamos defender o programa 
[do partido], mas [o partido] também tem 
que assumir a minha demanda, a minha 
representação. Eu sou oriunda dos mo-
vimentos negro, de favelas, de mulheres, 
de religiosos... Não são os movimentos 
que perdem, são os partidos que ganham 
quando levantam essas bandeiras. Um 
partido se fortalece quando a sua aliança 

Benedita da Silva, única 
parlamentar mulher e negra 

na Constituinte
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é estreita e de compromissos com um 
movimento social.

O principal aceno da Assembleia 
Constituinte para o movimento negro 
foi a classificação do racismo como 
crime inafiançável. Além disso, o texto 
enuncia como princípios fundamentais 
a igualdade de direitos e de salários sem 
discriminação de cor.

Nos últimos anos, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) usou essa determinação 
para garantir a constitucionalidade da 
política de cotas raciais nas universida-

des federais, política que foi convertida 
em lei em 2012.

Mulheres
Outro grupo que compõe maioria es-

tatística — 54% da população — mas foi 
tradicionalmente mantido em segundo 
plano, do ponto de vista do poder político 
e econômico, é o das mulheres. O período 
colonial cimentou estruturas legais que 
subordinavam as mulheres aos homens. 
Esse arcabouço só foi sendo desfeito aos 
poucos, ao longo dos dois séculos que 

Manifestantes durante audiência 
pública no Senado sobre cotas 
raciais nas universidades
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sucederam a independência do Brasil. A 
aprovação da lei do divórcio, por exem-
plo, só veio em 1977, cerca de 60 anos 
depois de começarem manifestações 
mais incisivas em defesa dos direitos da 
mulher no Brasil.

Movimentos feministas organizados 
no país têm suas origens nos grupos de 
sufragistas que acabaram por conquistar 
o direito de voto para as mulheres em 
1932, mas que, surpreendentemente, não 
tinham no divórcio uma pauta unânime 
naquele momento — em parte devido ao 
poder da Igreja Católica.

No fim dos anos 40, foi estabelecida a 
Federação de Mulheres do Brasil, gestada 
por militantes do Partido Comunista do 
Brasil (PCB). Durante sua existência de 
pouco menos de uma década, o grupo 
defendeu pautas que seriam carros-che-
fes de reivindicações das mulheres bra-
sileiras ao longo das décadas seguintes: 
igualdade salarial e creches nos locais 
de trabalho. A Frente foi extinta em 1957.

A ditadura militar interrompeu a 
trajetória dos movimentos feministas, 
que se reorganizaram como grupos de 
atuação mais direta junto à sociedade. 
A onda de liberação sexual dos anos 60 
fez com que fossem incorporadas à pauta 
de reivindicações itens como os contra-
ceptivos e o aborto, que se mostrariam 
polêmicos até mesmo no espectro da 
oposição ao regime.

 No livro A Classe Operária Tem Dois 
Sexos: trabalho, dominação e resistência, 
a professora de Ciências Sociais Elizabeth 

Souza Lobo, da Universidade de São Pau-
lo (USP), argumenta que a receptividade 
das demandas feministas precisou ser 
disputada dentro dos núcleos amplos 
da esquerda, que era hegemônica como 
oposição:

“Os primeiros grupos feministas, na 
sua maioria, tentam articular questões 
de gênero e de classe, se defrontando 
frequentemente com as objeções da 
esquerda ortodoxa que identifica as 
feministas como ‘burguesas’, reivindi-
cando mulheres ‘femininas’ e rejeitando 
certos temas como a violência, o aborto, 
a contracepção, a sexualidade, porque 
supostamente não interessam às mu-
lheres das classes populares. Assim será 
preciso articular sexualidade, creche e 
liberdade democrática às chamadas ‘lu-
tas gerais’ e às ‘lutas específicas’”, explica 
a pesquisadora.

Um exemplo dessa luta interna se dá 
em 1971, quando a escritora Rose Marie 

Muraro trouxe ao Brasil a ativista Betty 
Friedan, um dos ícones do feminismo 
nos Estados Unidos, para uma turnê 
de palestras e encontros com mulheres. 
O jornal O Pasquim, um dos baluartes 
civis na contestação do regime militar, 
produziu uma reportagem sobre a visita 
na qual ironizava Friedan, pintando as 
militantes feministas como mulheres 
feias e histéricas.

A abertura política do país trouxe, 
porém, espaço para que as mulheres 
se articulassem em núcleos institucio-
nais específicos. O estado de São Paulo 
criou, em 1983, o Conselho Estadual da 
Condição Feminina. Dois anos depois, 
uma iniciativa semelhante viria no âm-
bito federal, com o Ministério da Justiça 
estabelecendo o Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher.

Em ambos os casos o movimento 
feminista realizou intenso debate para 
decidir se seria válido ou não ocupar 

Edição de 1976 do jornal Brasil 
Mulher traz matéria sobre 

métodos contraceptivos
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esses espaços, integrando-se, assim, à 
estrutura do Estado. Como escreve Eli-
zabeth Souza Lobo, havia o receio de que 
essa adesão pudesse criar um “feminis-
mo oficial”, prejudicando a autenticidade 
do movimento:

“Por um lado, é certo que o Estado 
não é um espaço neutro e vazio, mas 
tem suas regras e mecanismos que ferem 
a autonomia dos movimentos, impõem 
tempos e alianças, subordinam lutas e 
propostas. Por outro lado, é evidente que 
os espaços no governo foram conquistas, 
que se transformaram num instrumento 
para canalizar a elaborar políticas. O pro-
blema reside não na diversificação das 
práticas, mas na submissão voluntária 
ou não dos movimentos à iniciativa dos 
órgãos estatais ou na substituição dos 
movimentos pelo Estado”.

 A senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), tem uma visão positiva 
sobre o estabelecimento de espaços 
institucionais a serem ocupados pelas 
mulheres. Ela participou da criação das 
duas Procuradorias-Gerais da Mulher 
no Congresso Nacional: a da Câmara 

dos Deputados, em 2009 (hoje convertida 
em Secretaria da Mulher), e a do Senado, 
em 2013.

Vanessa, à frente da procuradoria por 
quatro anos, acredita que o órgão pode 
contribuir para consolidar a atuação 
conjunta das mulheres no parlamento 
— historicamente já coesa e bem arti-
culada.

No Brasil, lembra, apenas 10% das 
cadeiras do Poder Legislativo são ocu-
padas por mulheres. Um tal patamar 
de sub-representação torna ainda mais 
importante o trabalho conjunto daquelas 
que estão no Congresso balizadas pelo 
reconhecimento institucional.

— A conclusão dos movimentos foi 
que as mulheres devem participar insti-
tucionalmente dos espaços. Tudo é uma 
luta de classes, mas o grau e o nível de 
discriminação da mulher é tão forte que 
deveria unir todas, independentemente 
dos partidos políticos — explica a par-
lamentar.

 No entender da senadora, a existência 
da procuradoria viabiliza espaço físico 
para a bancada feminina organizar reuni-

ões próprias sem depender das disponibi-
lidades da Casa. O aparato do Legislativo, 
prega Vanessa, deve ser utilizado em 
benefício da coletividade das mulheres, 
de modo a criar um vetor de influência 
política e atrair a atenção da mídia.

Vanessa Grazziottin defende o trabalho 
conjunto de parlamentares mulheres

Mobilização de mulheres 
durante a Constituinte
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As deputadas e senadoras, assinala 
a procuradora da Mulher no Senado, 
devem evitar, com base nas sua própria 
situação, projeções otimistas quanto às 
chances de outras mulheres ocuparem 
cadeiras no Parlamento. O risco de achar 
que o Legislativo constitui-se “uma casa 
aberta para todas” é diminuir a impor-
tância da reivindicação constante:

— Não basta ser mulher, é preciso es-
tar comprometida com a luta da mulher. 
Tem muita gente que chega na nossa po-
sição e diz “se eu cheguei, outras também 
podem”, e menosprezam a defesa dos 
direitos, a briga por cotas, a denúncia.

A Constituição sacramentou a igual-
dade de direitos e a igualdade salarial 
entre homens e mulheres como princí-
pios, e também garantiu a assistência 
à maternidade. Para Vanessa, os avan-
ços em direitos sociais da Carta de 88 
também fizeram a diferença na vida 
das mulheres, uma vez que garantias 
como educação básica, assistência so-
cial e saúde “dialogam com a vida da  
mulher”.

LGBTs
Diferentemente dos negros e das 

mulheres, o segmento LGBT é numeri-
camente minoritário na sociedade. No 
entanto, também possui um histórico 
de movimentos organizados e lutas por 
pautas próprias, ainda que mais tardio.

O ano-chave para esse segmento foi 
o de 1978, quando surgiu, em São Paulo 
(SP), o Somos, primeiro grupo a trabalhar 
com a politização da homossexualidade. 
Os integrantes valorizavam a contesta-
ção e a transformação cultural, e valo-
rizavam a apropriação pelo movimento 
de termos pejorativos para designar os 

homossexuais, de forma a esvaziá-los ou 
dar a eles um sentido de orgulho.

O Somos era conscientemente for-
mado apenas por homossexuais, tanto 
homens quanto mulheres, sem incluir 
os chamados “simpatizantes”, uma vez 
que o objetivo era fortalecer a identidade 
dos homossexuais e criar um ambiente 
acolhedor.

No mesmo ano, também em São Paulo, 
foi lançado o jornal Lampião da Esquina, 
ou apenas Lampião, voltado ao público 
homossexual. De tiragem mensal, ele 
procurou desconstruir e subverter a ima-
gem hegemônica dos homossexuais como 
pessoas transtornadas que rejeitavam 
a própria sexualidade; em lugar disso, 
esforçou-se para retratá-los como uma co-
munidade vibrante e de bem com a vida.

 Ao mesmo tempo que fazia isso, o 
Lampião abria espaço também para 
a voz de outros grupos minoritários e 
de pouco alcance e encampava pautas 
das feministas, dos negros, dos índios, 
dos presidiários comuns (aqueles que 
não eram prisioneiros políticos). Nesse 
espírito, o jornal fazia críticas inclusive 
à campanha pela anistia, conduzida 
pela oposição política majoritária, que, 
segundo eles, não dava atenção aos pre-
sos comuns.

Um exemplo dessa política de inter-
seccionalidade veio em 1980, quando 
o Lampião, em sua cobertura do Con-
gresso da Mulher Paulista, denunciou 
ativistas do Movimento Revolucionário 
8 de Outubro (MR-8), uma das principais 
células de oposição ao regime militar, 
e sindicalistas que, segundo o jornal, 
apelaram para a violência física para 
coibir qualquer discussão sobre pautas 
específicas do movimento feminista. A 

manchete que noticiou o fato foi incisiva: 
“Congresso de Genis: esquerda joga bosta 
nas feministas”.

No livro Na Trilha do Arco-Íris — do 
movimento homossexual ao LGBT, os 
professores de antropologia Júlio Assis 
Simões, da USP, e Regina Facchini, da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), falam sobre essa distensão 
dentro do campo da esquerda:

“Os debates da época estimulavam 
o questionamento das posições políti-
cas focadas na centralidade da luta de 
classes, reivindicando legitimidade a 
lutas mais específicas. Por conta disso, 
a emergente política de identidade posta 
em prática pelos movimentos de femi-
nistas, negros e homossexuais gerava 
uma tensão junto a certos militantes 
da esquerda. Para estes, tais esforços 

Jornal Lampião da Esquina: críticas 
à representação hegemônica da 

homossexualidade
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minoritários pulverizavam o privilégio 
que deveria caber à ‘luta maior’ em prol 
de mudanças sociais e econômicas mais 
amplas, em direção ao socialismo”.

O deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) 
descreve o cenário da época em termos 
semelhantes. Único parlamentar assu-
midamente homossexual no Congresso, 
ele destaca que as pautas identitárias de 
grupos sociais nunca fizeram parte da 
agenda de nenhuma força política majo-
ritária, e precisaram “tomar de assalto” 
os espaços que foram ocupando ao longo 
do tempo.

— A direita é homofóbica desbraga-
damente. A esquerda vive criando des-

culpas esfarrapadas para justificar ou 
mascarar a sua homofobia. Uma delas 
é dizer que a gente não pode defender a 
agenda de gays e lésbicas porque a prio-
ridade é a luta de classes.

O deputado diz acreditar que essa 
resistência foi o que fez com que a As-
sembleia Constituinte não levasse em 
consideração as reivindicações do mo-
vimento LGBT. Duas pautas levadas ao 
Congresso naquela época foram a proi-
bição de discriminação por orientação 
sexual e o reconhecimento da união es-
tável homoafetiva. Não só nenhuma das 
duas foi incluída no texto final como um 
artigo da Constituição define a família 
apenas como a união entre um homem 
e uma mulher.

— A homolesbotransfobia é quase 
uma unanimidade. Está presente entre 
os mais ricos, na classe média, entre os 
mais pobres. Está presente entre religio-

sos de diferentes religiões e ateus. Está 
entre pessoas iletradas e semialfabetiza-
das e é praticada por pessoas com título 
de doutor. Ela estava nos constituintes. 
Por esses preconceitos estarem também 
no campo progressista é que essas ques-
tões não foram tratadas ali — critica o 
deputado.

O STF, porém, reconheceu em 2011 
a legitimidade da união civil de casais 
homossexuais, apesar desse dispositivo. 
A decisão abriu caminho também para 
a adoção de filhos pelos casais.

A principal conquista do movimento 
homossexual durante a abertura política 
do Brasil deu-se antes da Assembleia 
Constituinte: após uma campanha 
nacional entre 1981 e 1985, a homosse-
xualidade saiu do cadastro de doenças 
do hoje extinto Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social  
(Inamps).

Jean Wyllys: pautas de 
minorias não estão na agenda 
de nenhuma força política 
majoritária

Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da 
Bahia: otimismo quanto à aceitação do 

movimento pela sociedade
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Mara Gabrilli: conquistas das 
pessoas com deficiência são do 

interesse de toda sociedade

 Essa campanha foi liderada pelo 
Grupo Gay da Bahia, a entidade do 
movimento LGBT com mais tempo de 
atividade no país. O antropólogo Luiz 
Mott, professor da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e fundador do grupo, 
apresenta uma visão mais otimista sobre 
a aceitação possível do movimento. Para 
ele, se não há abertura na política, há um 
pouco mais na sociedade:

— Nossa pauta sempre despertou 
muita curiosidade. Sempre fomos pou-
cos, mas, apesar disso, sempre tivemos 
visibilidade enorme. O registro civil do 
nosso grupo dava uma respeitabilida-
de, passava a imagem de sermos muito 
maiores do que éramos.

Pessoas com deficiência
Outro segmento da população que 

frequentemente busca apoio legislativo 
a partir de pautas específicas próprias 
são as pessoas com deficiência. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), há 45 milhões de brasilei-
ros vivendo atualmente com algum tipo 
de deficiência física, intelectual, mental 
ou sensorial, o que corresponde a perto 
de 25% da população do país.

Um desses brasileiros é a deputada 
Mara Gabrilli (PSDB-SP), eleita senadora 
em 2018. Em 1994, ela sofreu um acidente 
de carro e perdeu todos os movimentos 
do corpo abaixo do pescoço. Desde então, 
faz parte da luta nacional pelas pessoas 
com deficiência — uma força a ser reco-
nhecida, segundo ela.

— O fato de hoje eu ser uma parla-
mentar é fruto desse movimento. Se eu 
vim parar aqui, não é mérito meu. Foi por 
um trabalho que vem sendo desenvolvido 
pelas pessoas com deficiência, seus fami-
liares e suas associações. Foi isso que me 
trouxe para cá — avalia.

O movimento de luta pelas pessoas 
com deficiência é um dos mais bem re-
cebidos no Congresso Nacional. Talvez 
por não ser divisivo ou polarizador, e ter 
uma presença mais modesta na mídia, 
a aceitação de suas pautas tende a ser 
universal.

— Enxergamos essa força aqui. Ne-
nhum deputado consegue sustentar no 
plenário algo que seja um retrocesso para 
essas pessoas — destaca Mara.

A deputada observa que as conquis-
tas das pessoas com deficiência são do 
interesse de toda a sociedade — afinal, 
mais dia, menos dia, todos chegarão à 

terceira idade e passarão a conviver com 
problemas que, se não são equivalentes a 
uma deficiência completa, representam 
limitações importantes ao funcionamen-
to do corpo e ou da mente.

— Chega uma hora em que nós vamos 
ouvir menos, enxergar menos, raciocinar 
de forma mais lenta, ter mobilidade redu-
zida. Vamos precisar de todos esses avan-
ços pelos quais as pessoas com deficiência 
tanto lutam — adverte a parlamentar.

Mesmo com tanto respaldo, essa par-
cela é uma das mais vulneráveis do país. 
Isso porque as pessoas com deficiência 
são, em geral, muito mais dependentes 
daquilo que a Constituição explicitamen-
te assegurou a elas, que é a assistência 
social do Estado. Quando isso não é 
entregue, todos os aspectos da vida co-
tidiana ficam diretamente prejudicados.

Com intensa fisioterapia diária, Mara 
Gabrilli recuperou parte da mobilida-
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de das mãos e, hoje, é capaz de guiar 
sozinha a cadeira de rodas especial 
que a transporta pelos corredores do 
Congresso Nacional. Mesmo assim, está 
sempre acompanhada por uma ajudante. 
A deputada destaca que tem uma ampla 
estrutura à sua disposição para auxiliar 
a sua rotina. As pessoas que não contam 
com isso, porém, perdem muito em qua-
lidade de vida.

— Eu tenho uma deficiência bastan-
te severa, mas tenho apoios, recursos, 
estrutura. Às vezes nem lembro que 
tenho a deficiência. Muita gente com 
deficiências menos severas que a minha 
hoje está em situação muito difícil. Quem 
vive numa região com topografia ruim, 
sem ninguém para ajudar, sem acesso 

a tratamento, pode ter apenas torcido 
o pé que vai viver com dificuldade. A 
deficiência não está só na pessoa, está 
no meio — observa.

Alguém que dependa do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para uma cadeira 
de rodas, ficará, via de regra, impossibi-
litado de ter uma vida normal até que a 
cadeira chegue — o que pode demorar 
anos. Diferentes deficiências demandam 
diferentes tipos de atenção: sondas, fral-
das, próteses, atendimento médico espe-
cializado, acompanhamento psicológico 
e pedagógico.

O direito de assistência para pessoas 
com deficiência previsto na Constituição 
foi devidamente regulamentado apenas 
em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão 

(Lei 13.146/2015). Outra medida no cam-
po infraconstitucional que trouxe bene-
fícios para esse estrato da população foi 
a Lei de Cotas (Lei 8.213/91), de 1991, que 
obriga companhias a contratarem um 
mínimo de funcionários na condição de 
portadores de algum tipo de deficiência.

Novos caminhos
Os representantes de camadas mi-

noritárias, tanto no Congresso Nacional 
quanto na sociedade civil, estão em bus-
ca de expandir a atenção que recebem 
da legislação. No caso das mulheres, a 
principal preocupação é com o direito 
ao aborto. Atualmente, a lei brasileira 
não considera crime a interrupção da 
gravidez realizada em caso de estupro, de 

Pessoas com deficiência: 
vulnerabilidade e 
dependência do Estado
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risco de vida para a mãe e de anencefalia 
do feto. Ações em curso no STF pedem 
também o reconhecimento do direito de 
abortar até a 12ª semana da gestação.

Na direção contrária, uma proposta 
de emenda constitucional tramitando na 
Câmara dos Deputados procura garan-
tir, nominalmente, o direito do feto (ou 
nascituro) à vida desde o momento da 
concepção. Isso significaria criminalizar 
o aborto em todas as hipóteses, uma vez 
que a regra, caso aprovada, se sobreporia 
a toda a legislação vigente sobre o assun-
to. O texto da Constituição, pouca gente 
sabe, não fala sobre aborto.

A socióloga Eva Blay, professora da 
USP e participante do movimento femi-
nista desde antes da redemocratização, 
explica que a discussão sobre o aborto foi 
levada à Constituinte, porém rejeitada. 
Segundo ela, não foi apenas a rejeição de 
grupos religiosos ou conservadores que 
impediu a inclusão do tema na Constitui-
ção. A sociedade como um todo possui 
uma aversão a esse debate.

Blay, senadora suplente (PSDB-SP) 
entre 1992 e 1994, no lugar do então mi-
nistro da Fazenda Fernando Henrique 
Cardoso, atribui a resistência do país a 
falar sobre o aborto a uma ideia equivo-
cada sobre o que seria, efetivamente, a 
reivindicação do movimento feminista.

— Existe uma incompreensão com 
relação à questão do aborto. Ninguém 
é a favor dele, ninguém está propondo 
que as mulheres abortem, ninguém 
tem prazer em fazer um aborto. Se 
você tem todo um programa de pla-

nejamento familiar, você não precisa 
chegar a essa situação. O que se propõe 
é que a mulher tenha o direito de fazer, 
mas nós queremos evitar — pondera a  
socióloga.

 De acordo com Eva Blay, uma política 
ampla de educação sexual nas escolas, 
distribuição de anticoncepcionais e 
atendimento preparado nos postos de 
saúde pode diminuir a incidência dos 
abortos. No entanto, é preciso aceitar que 
mulheres sem condições econômicas de 
aumentar a família, por exemplo, possam 
recorrer a essa prática de forma segura — 
além dos casos já previstos na lei.

Em outras linhas de frente, as mino-
rias brigam com o objetivo de consolidar 
as promessas feitas pela Constituição ou 
de evitar retrocessos. A deputada Bene-

dita da Silva menciona algumas priori-
dades de passos adiante em benefício da 
população negra, como o fim dos autos 
de resistência e o aprimoramento da 
formação de policiais, mas observa que o 
momento tem exigido mais preocupação 
com os “passos para trás”.

Um exemplo de retrocesso é o ajuste 
fiscal no contexto de uma crise econômi-
ca e social marcada pelo aumento do de-
semprego e do custo de vida, ambiente no 
qual se restringem garantias à população 
mais pobre — majoritariamente negra.

Benedita alerta do mesmo modo para 
o que classifica como uma tendência do 
atual Congresso de retroceder na legisla-
ção social. No julgamento dela, trata-se 
da reação de setores políticos tradi-
cionalmente dominantes aos avanços 
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pontuais conquistados pelas minorias 
nos últimos anos:

— A base da pirâmide ainda não 
descobriu a sua força representativa. 
À medida que esse segmento foi num 
crescente, ele se confrontou com uma 
burguesia que já tinha a sua organização.

 O deputado Jean Wyllys faz diversas 
restrições à Constituição, e a considera 
insuficiente, apesar de avançada para a 
época na qual foi elaborada. Ele destaca, 
porém, que a Carta de 1988, em essência, 
encerra os princípios que permitiram 
esses pequenos avanços para as minorias 
ao longo do tempo (mesmo que por fora 
do Legislativo). São esses princípios, acre-
dita, que podem nortear futuras conquis-
tas. Daí a importância de preservá-los:

— A Constituição contém os princí-
pios que me protegem. Eu fico feliz a cada 
vez que os seus intérpretes no Judiciário 
reafirmam a sua dimensão de protetora, 
de constituinte da dignidade humana, a 

cada vez que a Constituição é interpre-
tada no sentido de incluir pessoas no 
espaço da cidadania.

Entretanto, não é apenas no campo 
das leis que o progresso pode ser feito. 
Eva Blay fala da importância de se pro-
ceder a uma mudança cultural, trans-
formando a própria mentalidade que 
fundamenta, na sociedade, a condição 
de desfavorecimento das minorias. Ela 
exemplifica essa precisão com o caso 
das mulheres, para as quais a domina-
ção masculina, apesar de não ser mais 
estabelecida por lei, ainda permeia as 
relações sociais.

— Não podemos jogar todas as rei-
vindicações no campo da legislação. Do 
ponto de vista da cultura, existe ainda a 
manutenção do patriarcado, de relações 
em que toda a dominação ficava na mão 
dos homens. O que mais demonstra isso 
é a violência. Não é a lei que vai mudar 
isso. Para mudar as relações sociais, os 

valores, o comportamento, ela é um pe-
daço apenas. Se não mudarem os valores 
fundamentais de dominação, a lei pode 
dar paradigmas, mas não será suficiente 
— alerta a socióloga.

A mudança inclui, ela destaca, trazer 
os homens para o debate e mudar tam-
bém neles a postura herdada da opressão 
histórica. Ela vê boas condições para 
uma mudança progressiva desse cenário 
a partir da assertividade da nova geração 
de mulheres, que não têm reservas em 
denunciar e se manifestar a respeito da 
violência cotidiana.

— Vejo uma reação muito forte das 
meninas. Não sei se com isso conseguem 
romper a relação de dominação, mas 
não estão passivas. A maior diferença 
que se vê é que, no passado, as mulheres 
silenciavam. Hoje, não silenciam mais — 
testemunha a professora.

 Luiz Mott, do Grupo Gay da Bahia, la-
menta que tenha havido poucos avanços 

Recortes

Taxa de homicídios de 
negros em 2015 

37,7
por 100 mil

Aumento de 

18,2%
da mortalidade de 

homens negros

Aumento de 

22%
da mortalidade de 
mulheres negras

4.621 4,5Taxa de homicídios de 
não negros em 2015 

15,3
por 100 mil

Redução de 

12,2%
da mortalidade de 
homens não negros

Redução de 

7,4%
da mortalidade de 
mulheres não negras

Negros Mulheres

mulheres mortas 
em 2015

mortes a cada  
100 mil mulheres

Entre 2005 e 2015 Entre 2005 e 2015
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legislativos e em políticas públicas para 
os LGBTs nas décadas que se passaram 
desde a promulgação da Constituição, 
mas exalta o crescimento da visibilidade 
dos movimentos e de suas pautas.

— Nos 30 anos desde a Constituição, 
aumentou o diálogo com os governos e 
os partidos políticos. [Os ex-presidentes] 
Fernando Henrique e Lula deram muita 
atenção, receberam grupos no Palácio 
do Planalto e fizeram discursos inéditos 
chamando atenção para o tema.

Mott lista como reivindicações prio-
ritárias a equiparação da homofobia 

ao crime de racismo, a estruturação de 
uma campanha nacional de prevenção e 
combate à Aids, políticas públicas para 
a população transexual e a educação se-
xual e de gênero nas escolas para ensinar 
o respeito à diversidade.

A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), 
que também integrou historicamente o 
movimento e os debates do feminismo 
no Brasil, é outra que vê espaço para 
manter o progresso em marcha, inclusive 
no campo político institucional:

— Tem uma parcela de pessoas que 
sempre vota contra essas pautas, mas 

percebo que a maioria não é contra. Não 
é um tema que lhes diz respeito, ficam 
contra porque ainda custa voto e cria 
confusão, mas não têm uma convicção. 
Essa resistência pode ser vencida com 
mais facilidade.

Batalhas culturais
No entendimento de Marta, o fator 

crucial para as minorias tem sido vencer 
as “batalhas culturais”, um tema ao qual 
ela está ligada há muito tempo. Nos anos 
80, a então psicanalista especializada em 
sexualidade apresentou em canal aberto 

Direitos das minorias: mudanças 
passam pela legislação e por 
valores culturais
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um quadro de sucesso no programa TV 
Mulher, da Rede Globo. Com naturali-
dade, abordava assuntos relacionados à 
vida íntima e ao próprio feminismo.

O impacto do programa na vida coti-
diana das famílias foi notável. A senadora 
conta que recebia cartas de mulheres 
agradecendo porque puderam passar a se 
sentar à mesa de jantar com os maridos.

A fórmula se apoiava num cuidadoso 
engenho: cada programa trazia uma 
variedade de “chatices para mulher”, 
nas palavras de Marta, mas um ou dois 
quadros mais ousados. Isso permitia 
estabelecer uma conexão segura com a 
audiência e ao mesmo tempo introdu-
zir debates que perturbavam a ordem 
estabelecida. O tema do feminismo foi 
abordado aos poucos: como havia mui-
tas restrições para falar de sexo, Marta 
preenchia as lacunas com intervenções 
sobre as relações sociais, que eram pau-
tas feministas sem o peso da questão 
sexual — capaz ainda de assustar.

Também era preciso contornar os 
censores, mas a senadora conta que deu 
conta disso também com paciência.

— Eu tinha que mandar por escrito, 
com antecedência, tudo o que iria ao ar. 
Um dia decidi “esquecer” de mandar. Não 
aconteceu nada. No dia seguinte mandei, 
mas às vezes ia “esquecendo”. Ninguém 
foi falando nada e então eu “esqueci”. E 
acabou a censura — recorda a senadora.

O resultado foi uma influência cres-
cente sobre a mentalidade do público, o 
que é a chave para impulsionar o pêndulo 
da receptividade da sociedade lentamen-
te para o lado das pautas das minorias.

— Vemos que todo ano as barreiras 
e a rejeição vão caindo. Tem várias ban-
deiras culturais que eu estou contente de 
estar vivendo para ver que estão mudan-
do. Às vezes ficamos desesperançadas 
de tanto brigar, mas o avanço é devagar 
— celebra Marta Suplicy.

O deputado Jean Wyllys também 
acredita que no campo da cultura os 

Marta Suplicy no programa  
TV Mulher, da TV Globo, 

que foi ao ar na década de 80 

Na Praça do Três Poderes, 
em Brasília, manifestantes 

protestam contra a homofobia
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grupos minoritários estão estabelecendo 
vitórias. A resistência legislativa ainda é 
difícil de ser vencida, segundo ele, mas a 
pressão social que se estabelece a partir 
do crescimento de símbolos culturais 
que se fortalecem é o que pode barrar 
as investidas do campo que ele taxa de 
reacionário.

— Culturalmente nós estamos ven-
cendo. Eles estão controlando o siste-
ma político, são maioria no Congresso 
Nacional, mas não estão vencendo a 
disputa cultural como gostariam. A no-
vela da Globo que tratou da questão da 
transexualidade foi campeã de audiência. 
Agora, não acredito que pais e mães de 
transexuais vão aceitar pensamento 
reacionário. A parada do orgulho LGBT 
reúne 2 milhões de pessoas em São Paulo. 
Nós não vamos voltar para o armário — 
prevê o deputado.

 A batalha cultural pode ser travada 
com paciência e sutileza, mas também há 
lugar para ataques de maior intensidade. 
O Grupo Gay da Bahia mantém o portal 
eletrônico “Quem a homofobia matou 
hoje”, uma verdadeira enciclopédia de 
casos de assassinatos de homossexuais 
e transexuais. Cada notícia é acompa-
nhada por fotos explícitas do corpo da 
vítima. Luiz Mott esclarece que isso é 
uma atitude proposital e consciente.

— Nosso site tem a função de causar 
impacto. Queremos mostrar que não 
estamos chorando por ninharia. Mos-
tramos a violência para mostrar que 
nossa preocupação é muito mais do 
que insultos, o tratamento verbal é o de 
menos. Estamos reclamando pelo direito 
à sobrevivência. É fundamental investir 
na visibilidade dos assassinatos — argu-
menta Mott.

Representatividade
Parlamentares que representam mi-

norias têm uma responsabilidade dupla. 
Além de darem conta das funções que 
são comuns a todos os congressistas, 
participando das discussões nacionais, 
eles precisam sinalizar posturas positi-
vas em direção às suas áreas temáticas.

Quando chegou ao Congresso para 
seu primeiro mandato como deputada 
federal, em 2011, Mara Gabrilli encontrou 
uma estrutura física que não lhe oferecia 
muitas alternativas. O microfone princi-
pal do plenário, por exemplo, só podia ser 
alcançado subindo uma escada.

— Fui avisada de que não poderia fa-
lar da tribuna, porque não havia acesso. 
Fiquei pensando: “Como eu vou falar so-
bre acessibilidade do chão?” — recorda.

Motivada pela imagem que precisava 
passar a outros portadores de deficiência, 
a deputada se empenhou para que um 
elevador fosse instalado na tribuna, de 
maneira a permiti-la discursar de posi-

Rampa de acesso 
à tribuna no Plenário da 
Câmara dos Deputados
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ção idêntica aos demais parlamentares 
— uma intervenção nada simples, vez 
que o Plenário da Câmara é uma obra do 
arquiteto Oscar Niemeyer. Depois de al-
gum tempo, mais uma obra: uma rampa 
que leva até a mesa diretora.

Outra mudança que a deputada pro-
vocou na estrutura física da Câmara foi 
o desenvolvimento e instalação de um 
sistema eletrônico que permite a ela 
marcar presença e votar apenas com mo-
vimentos dos olhos, sem precisar usar as 
mãos — o que no início ela não consegui-
ria fazer sozinha. O software, inclusive, 
foi exportado para outras instituições.

Todas essas inovações, agora parte 
permanente da “casa do povo”, são a 
demonstração de como é importante a 
grupos minoritários serem representados 
não apenas por deputados bem-intencio-
nados à guisa de porta-vozes, mas por 
seus próprios membros. Se Mara Gabrilli 
não fosse tetraplégica, nenhuma dessas 
intervenções existiria, e a Câmara con-
tinuaria sem acessibilidade, mesmo que, 
eventualmente, votasse leis pensando nas 
pessoas com deficiência.

A possibilidade da representação 
direta, ou pelo menos da projeção mais 
intensa da própria voz, ganha força 
com a disseminação das novas mídias 
sociais e de tecnologias de interação, 
que emprestam maior alcance à voz de 
cidadãos agrupados em nicho e de indi-
víduos isolados.

Marta Suplicy relata que, nos anos 
70, fazia parte de um núcleo de debate 
e mobilização feminista com diversas 

intelectuais: a escritora Ruth Escobar, a 
artista plástica Anésia Pacheco e Chaves, 
a antropóloga Ruth Cardoso, além da 
antropóloga Eva Blay. A senadora elogia 
todas as colegas, mas faz uma observa-
ção: o grupo não contava com feministas 
negras ou lésbicas, porque, em geral, não 
havia comunicação entre esses círculos.

— Elas não tinham esse espaço. Com 
a vinda da internet, conseguiram entrar, 
e o que elas acrescentaram foi funda-
mental. No começo houve uma certa 
turbulência, com cobrança e agressivi-
dade, como tinha que ser mesmo. Agora 
isso está sendo assimilado e está sendo 
extremamente rico para a compreensão 
das vivências — avalia Marta.

A deputada Benedita da Silva conta 
que estava bem consciente do papel a 
ser exercido por ela diante da atenção e 
dos “holofotes” dirigidos à única mulher 
negra na Constituinte.

A postura por ela adotada naquele 
momento, apesar de não a agradar pes-
soalmente, foi a que julgou necessária ao 
seu estabelecimento em pé de igualdade 
com os demais deputados: enquadrar-se 
no “código do dominante”.

— Você tem que lutar muito para se 
fazer ouvir. Eu gosto muito de roupas 
vivas e estampadas, mas nos primeiros 
momentos, didaticamente, eu só colo-
cava roupa branca, bege, não fazia tran-
cinhas. Se eu fosse colocar um vestido 
afro para subir na tribuna, eles não iam 
prestar atenção no meu discurso. Você 
não pode se deixar folclorizar — reflete 
Benedita da Silva.

Em seus mandatos posteriores, Bene-
dita passou a adotar figurino mais con-
soante à sua personalidade. E o mantém 
até hoje. Sua trajetória exigiu, portanto, 
que ela batalhasse para poder, enfim, ser 
ela mesma.

Essa atenção constante ao detalhe é 
o que o deputado Jean Wyllys chama de 
“custo da alta performance”.

— Por ser gay, tenho que ser 100%. O 
tempo inteiro a minha agenda LGBT é 
usada para me acusarem de ser deputado 
de um grupo só. Ninguém faz isso com 
um deputado hétero. Há deputados aqui 
que se preocupam apenas em defender o 
segmento empresarial que bancou a sua 
candidatura, e ninguém os acusa de uma 
causa só. Mas eu sou sempre colocado na 
berlinda. Meu mandato é o mais vigiado. 
Esperam o primeiro escorregão para 
dizerem “só podia ser veado” — protesta 
o deputado.

Jean Wyllys garante que sua atuação 
política vai além da pauta LGBT e envol-
ve uma gama variada de temas. No en-
tanto, ele considera que a sua afirmação 
individual permanente como homosse-
xual, como portador de uma bandeira e 
representante de um grupo minoritário, 
é imprescindível:

— Ainda há homossexuais espanca-
dos e expulsos de casa, adultos dizendo a 
crianças e adolescentes gays que eles não 
vão ser nada. Enquanto este país consi-
derar a heterossexualidade um destino e 
a homossexualidade um desvio, eu vou 
afirmar e repetir, com orgulho, que sou 
um deputado gay. É preciso.
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Previdência Social 
é desafio permanente 
da Constituição

Seguridade

A in� ndável mutação da aposentadoria 
dos brasileiros na Carta que mais 
prometeu proteção social 

Guilherme Oliveira
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Um dos assuntos permanente-
mente em pauta na política 
brasileira, em especial ao longo 

das últimas três décadas, a Previdência 
Social representa um dos fundamentos 
do bem-estar social na Constituição 
Federal. 

O setor já passou por duas grandes 
reformas e encara a possibilidade de 
uma terceira, o que faz do tema uma das 
encruzilhadas mais recorrentes da carta 
cidadã de 1988. 

A dimensão social do tema é inegável: 
a Previdência é, para uma parte signifi-
cativa da população brasileira, questão 
de sobrevivência.

Aposentadorias, pensões e benefícios 
assistenciais sustentam famílias e fazem 
girar a economia de muitos municípios.

Pelas diretrizes da Constituição, a 
Previdência tem um papel de transfe-
rência de renda e distribuição de riqueza 
dentro da sociedade brasileira.

Há também o aspecto macroeconô-
mico: a Previdência já consome cerca 
de um terço do orçamento efetivo da 
União (descontadas a dívida pública e a 

repartição federativa), e esse índice cres-
cerá aceleradamente nos próximos anos.

Uma área que responde por mais da 
metade das despesas de uma das maiores 
economias do planeta fatalmente será, 
recorrentemente, terreno fértil para de-
bates acalorados.

Para além de polêmicas momentâneas 
sobre o tema, naturalmente influenciada 
pelas motivações políticas contextuais, 
há muito o que se entender e se discutir 
sobre os fundamentos, o funcionamento 
e as perspectivas do modelo previdenci-
ário do Brasil aos olhos da Constituição.

Seguridade
A Previdência está contida na prin-

cipal inovação da Constituição de 1988 
para a proteção social, que foi a criação 
da seguridade, um sistema de orçamento 
único que concentra o financiamento 
dos serviços de saúde, da assistência e 
da previdência.

Jane Berwanger, presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Direito Previdenciário 
(IBDP), explica que a ideia por trás desse 
arranjo foi manter vinculadas ações que, 

na prática, se complementam e precisam 
ser tratadas de forma conjunta.

— As áreas de saúde, previdência e 
assistência estão muito interligadas. Ao 
longo da vida laborativa, se o segurado 
tiver acesso à saúde, terá menos necessi-
dade de previdência. E a assistência age 
no resíduo, no que não pode ser atendido 
pela previdência social — explica.

O desafio dos parlamentares que tra-
taram do assunto foi criar um sistema 
ordenado a partir das iniciativas desco-
nexas e redundantes que existiam.

A deputada constituinte Maria de 
Lourdes Abadia (PSB-DF) conta que não 
havia uma visão institucional da ordem 
social dentro do Estado.

— A assistência social no Brasil, até 
então, era caótica. Você não sabia em 
qual porta bater, quem era responsável 
pelo quê. Não havia objetivos definidos 
— afirma.

Além disso, havia os indicadores. Em 
1988, quando a Constituição foi promul-
gada, o Brasil tinha uma expectativa de 
vida inferior à média mundial (64,6 no 
país contra 65 globalmente) e um índice 
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de desigualdade de renda (coeficiente de 
Gini) entre os mais altos do mundo para 
países do seu porte.

 Abadia exerceu na Assembleia Cons-
tituinte o seu primeiro mandato eletivo. 
Assistente social de formação, ela levou 
para o Congresso a sua experiência de 
coordenar, no início dos anos 1970, a 
criação da Ceilândia — a maior das 
cidades-satélites de Brasília — a partir 
da realocação de moradores de diversas 
áreas da nova capital.

Ela conta que o trabalho de erigir 
a infraestrutura social da nova cidade 
deixou um aprendizado valioso para 
cumprir tarefa semelhante na Consti-
tuinte. Segundo Abadia, a assistência 
social no Brasil ainda se escorava muito 
em caridade e voluntariado. O primeiro 
passo seria convocar a sociedade para 
colocar, no lugar disso, uma estrutura.

— O grande desafio era transformar 
em direito aquilo que era dado como 
esmola — resume.

Um avanço da Constituinte, conforme 
relata Abadia, foi consolidar a discussão 
sobre graus de pobreza. O desenvolvi-
mento de parâmetros para identificação 
de necessidades específicas foi o que 
lançou as bases, por exemplo, do Benefí-
cio de Prestação Continuada (BPC), um 
auxílio mensal no valor de um salário 
mínimo pago a idosos em situação de 
vulnerabilidade extrema, independente 
de qualquer contribuição previdenciária.

O orçamento da seguridade social foi 
construído com uma base de financia-
mento diversificada, de modo a proteger 
o sistema de qualquer perda significativa 
inesperada. Três atores abastecem o 
orçamento: os trabalhadores, com uma 
parcela da sua remuneração; os empre-

gadores, com contribuições que sobre a 
folha de pagamento, a receita, e o lucro; 
e o Estado, com recursos provenientes 
das loterias federais e da tributação de 
importações.

Até 2007, a seguridade também era 
alimentada pela arrecadação da Contri-
buição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), o chamado “imposto 
do cheque”, que incidia sobre toda trans-
ferência bancária. O “prazo de validade” 
da CPMF se encerrava naquele ano e 
o imposto deveria ser prorrogado pelo 
Congresso Nacional. No entanto, apesar 
de decisão favorável da Câmara dos De-
putados, o Senado rejeitou a prorrogação, 
provocando o fim da CPMF. A derrubada 
gerou um impacto estimado de R$ 40 bi-
lhões no orçamento da seguridade social 
já no ano seguinte.

Previdência
Um dos pilares da seguridade social, 

e aquele que movimenta mais recursos 
na esfera federal, a Previdência foi organi-
zada pela Constituição de 1988 sob dois 
princípios essenciais: a universalidade e 
a solidariedade.

O primeiro diz respeito à participação. 
A contribuição previdenciária é obriga-
tória para todos aqueles que exercem 
atividade remunerada formal, de modo a 
abastecer o sistema com um fluxo cons-
tante e garantido. Quem exerce trabalhos 
informais pode contribuir como autô-
nomo, de modo a construir um retorno 
mais sólido para si no futuro.

Na ponta oposta, a dos benefícios 
concedidos, entende-se que a proteção 
previdenciária deve se estender, na me-
dida do possível, a todos os cidadãos, as-
segurando um patamar mínimo, mesmo 
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àqueles que não conseguiram contribuir 
ao longo da vida. Além disso, há a co-
bertura prevista para casos especiais, 
como as aposentadorias por invalidez, 
o seguro-desemprego e a previdência do 
trabalhador rural.

Um dos órgãos que participou ativa-
mente da elaboração do texto foi o De-
partamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap), que faz uma ponte 
entre as representações dos trabalhado-
res e o Congresso Nacional. O assessor 

e analista Antônio Augusto de Queiroz 
explica que a cobertura universal não 
foi assegurada de cara pela Assembleia 
Constituinte, mas foi indicada como di-
reção a ser seguida. O texto construído 
foi permeado por essa intenção e deu a 
deixa para que as futuras regulamenta-
ções dessem mais passos nesse rumo, 
conforme explica.

— A constitucionalização [da Previ-
dência] deu a garantia de universaliza-
ção. Ao constitucionalizar, estabeleceu-

se uma isonomia entre trabalhadores 
rurais e urbanos, entre trabalhadores 
domésticos e os demais. Eles teriam os 
mesmos direitos, e a constitucionaliza-
ção foi a garantia de que isso seria imple-
mentado mais cedo ou mais tarde. Sem 
essa previsão, não haveria a igualdade 
de condições.

Os trabalhadores rurais ganharam 
uma estrutura previdenciária diferencia-
da, em que têm assegurado o benefício ao 
fim da vida de trabalho sem que precisem 
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contribuir obrigatoriamente. A lógica 
por trás dessa decisão foi a de que os 
trabalhadores do campo não têm rendi-
mentos fixos garantidos, pois dependem 
da produção, e vinculá-los a uma con-
tribuição de valor fixo todo mês poderia 
trazer prejuízos. No modelo concebido, 
eles podem contribuir facultativamente 
com o quanto puderem a cada período, 
mas receberão pelo menos um salário 
mínimo na aposentadoria.

Para Jane Berwanger, do IBDP, a estru-
tura da aposentadoria rural é simbólica 
da forma como a Constituição abordou 
a questão da proteção social via Previ-
dência.

— A Previdência passou a ser entendi-
da como uma proteção mais decorrente 
do trabalho do que da contribuição. Isso 
foi um importante avanço em direitos 
sociais. Antes, os trabalhadores rurais ti-
nham proteção extremamente reduzida.

O segundo pilar da Previdência, a 
solidariedade, significa que os benefícios 
devem ser financiados e distribuídos de 
modo que aqueles que têm mais condi-
ções ajudem os que têm menos.

Isso se processa em duas esferas. Uma 
delas é a solidariedade “horizontal”, entre 
os estratos sociais, que funciona como 
uma transferência de renda dos mais 
ricos para os mais pobres. Isso tem a ver 
com o caixa único da seguridade, no qual 
as contribuições previdenciárias dos tra-
balhadores em atividade custeiam o au-
xílio concedido àqueles em pior situação.

A outra dimensão é a solidariedade 
“vertical”, também conhecida como “pac-
to intergeracional”: aqueles que estão 
trabalhando financiam a Previdência 
para que os aposentados possam receber; 
no futuro, quando a geração atual se apo-

sentar, receberão proventos financiados 
pelas contribuições da geração que veio 
depois; e assim sucessivamente.

O princípio da solidariedade é o que 
inviabiliza a ideia de uma previdência 
pública da qual os cidadãos possam se 
dissociar se desejarem. Conforme explica 
o economista Paulo Tafner, pesquisador 
do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) e da Fundação Instituto de 
Pesquisa Econômica (Fipe), a Previdência 
não é um administrador de benefícios 
individuais, mas um sistema de proteção 
social.

— A previdência não é só a história de 
sucesso da pessoa que trabalha a vida in-
teira e se aposenta. É também a história 
de quem fica inválido cedo e não pode 
mais trabalhar. A sociedade não admite 
que a pessoa que sofreu um infortúnio 
seja largada à míngua. Por isso não pode 
ter adesão voluntária. Ela protege a todos 
— explica Tafner.

Jane Berwanger entende que a obriga-
toriedade da participação na Previdência 
Social também é uma questão de inte-
resse individual para os trabalhadores.

— Não é da cultura do brasileiro se 
preocupar muito com futuro. Por isso 
mesmo a lei deve obrigá-lo a contribuir, 
para, futuramente, ter a proteção ne-
cessária.

Viabilidade
A história da Previdência Social nos 

últimos 30 anos tem sido permeada por 
discussões a respeito da sua viabilidade e 
sustentabilidade nos mesmos moldes em 
que foi estabelecida pela Constituição.

O pesquisador Paulo Tafner aponta 
que o principal sinal amarelo para a 
Previdência do futuro está inscrito no 
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próprio formato do sistema: a geração 
atual depende da próxima para receber 
seus benefícios.

— As sociedades estão envelhecendo 
e atingindo o seu tamanho máximo, 
isso é um fato. Há cada vez menos tra-
balhadores para fi nanciar os idosos. As 
populações diminuem ao mesmo tempo 
em que as pessoas fi cam mais velhas. O 
sistema de repartição, estruturado tal 
como é, está fadado a falir.

Outro que corrobora esse entendi-
mento é o ex-ministro da Fazenda Maíl-
son da Nóbrega. Ocupante do cargo entre 
1988 e 1990, ele sugere que o debate deve 
enveredar por outro caminho: não mais 
insistir apenas em ajustes do sistema, 
mas mudar a própria lógica do sistema.

— À medida que taxa de fertilidade 
cai e a longevidade sobe, a regra fica 
crescentemente inviável. Não é possível 
mais imaginar que cada geração consiga 
fi nanciar a aposentadoria de seus pais. 
Torna-se imperioso que se discuta cada 
vez mais a hipótese de cada indivíduo 
ser responsável por sua própria aposen-
tadoria.

Segundo projeções do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
o contingente de idosos do país deve 
triplicar dentro dos próximos 40 anos, 
enquanto a proporção de trabalhadores 
para cada aposentado deve cair pela 
metade.

 Devido a essa marcha demográfi ca, 
já em curso, a arrecadação de contri-
buições previdenciárias tem consis-
tentemente fi cado abaixo do valor dos 
benefícios concedidos. Tanto o Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), que 
cobre os trabalhadores da iniciativa pri-
vada, quanto o Regime Próprio (RPPS), 

Projeção populacional

Enquanto cresce a porcentagem de idosos dentro da população brasileira (área 
azul-clara), diminui a proporção entre jovens e idosos (linha azul-escura). Isso 
signi�ca cada vez menos trabalhadores para sustentar cada aposentado

Fonte: IBGE
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que cobre os servidores públicos, vêm 
apresentando déficits nos últimos anos.

Essa contabilidade, que indica que 
a Previdência Social é deficitária, tem 
sido bastante questionada. O Senado 
foi palco, durante o ano de 2017, de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que concluiu, entre outros pontos, 

que o déficit da Previdência é fruto de 
uma interpretação equivocada das re-
gras do sistema.

O presidente da CPI foi o senador 
Paulo Paim (PT-RS), que foi também 
deputado constituinte. Na Assembleia, 
atuou nas comissões que lidaram com a 
elaboração da ordem social. Ele explica 

que o Congresso Nacional, quando for-
mulou a estrutura da Previdência, previu 
que haveria um descompasso populacio-
nal. Por isso mesmo, afirma ele, a seguri-
dade foi criada como um sistema único, 
onde está prevista uma repartição das 
diversas receitas para todas as três áreas.

— Nós, naquela época, já sabíamos 
que, com o tempo, só as contribuições 
de empregado e empregador não iam 
resolver. Colocamos tantas contribuições 
para a seguridade porque sabíamos que 
isso ia acontecer.

 Antônio Augusto de Queiroz, do 
Diap, corrobora esse ponto de vista. Ele 
afirma que as reformas da Previdência 
já feitas foram executadas de forma cor-
reta, respeitando direitos adquiridos e 
estabelecendo regras de transição, mas 

Paulo Paim em discurso 
durante a Constituinte
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foram baseadas na premissa equivocada 
de que elas resolveriam o desequilíbrio 
fiscal do sistema.

— A diferença entre pagamentos e 
recebimentos estava prevista desde o 
início. Nenhuma reforma vai conter o 
déficit. O que elas devem fazer é segurar 
as pontas, diminuir o seu crescimento 
até que haja a inversão da pirâmide [de-
mográfica].

O que tem prejudicado a Previdência 
não é a sua formatação ou a conjuntura 
do país, mas sim a gestão, argumenta 
Paulo Paim. Ao longo dos trabalhos 
da CPI, ele mostrou como decisões de 
política pública, como desonerações e 
refinanciamentos, têm reduzido a arre-
cadação da seguridade social.

Ele também bate na tecla dos grandes 
devedores: as empresas que acumulam 
dívidas bilionárias em encargos previ-
denciários não pagos. Paim defende que, 
caso os governos fomentassem uma cul-
tura de firmeza na cobrança dos valores 
devidos, o caixa da seguridade (e, por 
consequência, da Previdência) estaria 
mais abastecido.

O ex-ministro Maílson da Nóbrega 
discorda dessa avaliação. Ele avalia o 
déficit previdenciário como um proble-
ma sério e que não é explicado, na sua 
essência, por falhas de gestão. A dívida do 
setor, por exemplo, é um dado estático, 
enquanto a dissonância entre arrecada-
ção e pagamentos é uma variável que se 
propaga no tempo.

— Quem passou pelo governo sabe 
que é uma parcela muito pequena da 
dívida que pode ser objeto de cobrança. 
A lista de devedores tem empresas fa-
lidas, que não existem mais. E mesmo 
que fosse possível cobrar, isso resolveria 

o déficit para um ano. As pessoas estão 
confundindo estoque com fluxo.

Para Maílson, tratar do déficit como 
uma questão de interpretação ou mes-
mo uma ficção é um “desserviço” ao 
país. Uma eventual quebra do sistema 
previdenciário, conforme explica, levaria 
o país à insolvência fiscal, o que geraria 
instabilidade da moeda nacional e uma 
alta descontrolada da inflação.

As interpretações divergentes so-
bre os números da Previdência foram 
documentadas no ano passado pela 
Instituição Fiscal Independente (IFI) do 
Senado. O estudo do órgão comparou os 
dados oficiais da seguridade social, man-
tidos pelo Ministério do Planejamento, 
com o cálculo alternativo apresentado 
pela Associação Nacional dos Audito-
res Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(Anfip) — que é a principal base para 
questionamentos das condições fiscais 
da seguridade.

A IFI analisou o orçamento de 2015 
e identificou uma diferença de R$ 177,7 
bilhões entre as duas metodologias, com 
a contabilidade oficial registrando um 
déficit de R$ 166,5 bilhões enquanto a 
alternativa indica superávit de R$ 11,2 
bilhões.

O cálculo da Anfip inclui, nas receitas, 
os valores retirados pela Desvinculação 
de Receitas da União (DRU), um me-
canismo criado em 1994 e largamente 
utilizado desde então, que permite que 
o governo use livremente 20% de todos 
os tributos federais vinculados a fundos 
ou despesas específicas. Inclui também 
repasses constitucionais do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) para o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Essa inclu-
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30 anos, Constituição da cidadania

são responde por uma diferença de R$ 79 
bilhões na contabilidade da seguridade 
em 2015.

Ao mesmo tempo, a metodologia 
alternativa exclui o Regime Próprio, o 
dos servidores públicos. Isso implica 
uma redução nas despesas de mais de 
R$ 100 bilhões, fazendo com que, no 
entendimento do cálculo alternativo, a 
Previdência Social esteja desembolsando 
consideravelmente menos.

Outros elementos também contri-
buem para a diferença entre os cálculos, 
em valores menores. A análise completa 
pode ser lida no relatório da IFI, disponi-
bilizado na seção “Saiba Mais”.

A IFI observa, no entanto, que apesar 
de a metodologia alternativa indicar um 
atual superávit nas contas da segurida-

de, ela mesma apresenta uma tendência 
irreversível de queda, que aponta para 
um déficit crescente no futuro. Portan-
to, seja qual for o método de apuração 
do resultado fiscal da seguridade, será 
necessário lidar com a perspectiva de 
mudanças estruturais.

“A despeito das múltiplas interpre-
tações, tanto do ponto de vista econô-
mico-fiscal quanto legal para o caso 
previdenciário brasileiro, importa mais a 
trajetória de longo prazo do que a situa-
ção presente. O peso do gasto previdenci-
ário crescerá de maneira acelerada. O fim 
do processo de dividendo demográfico 
trará agudas dificuldades não só para 
a seguridade social, mas para todo o 
conjunto de despesas públicas do país”, 
conclui o órgão.

Reformas
A preocupação em torno da solidez 

fiscal da Previdência não é nova. Duas 
grandes reformas, nas décadas de 1990 
e 2000, efetuaram mudanças em regras 
previdenciárias e em parâmetros de 
funcionamento do sistema, sempre com 
o objetivo de fortalecer a arrecadação e 
tornar mais estrita a concessão de bene-
fícios. Uma terceira está em discussão 
agora no Congresso Nacional.

A primeira reforma, durante o go-
verno de Fernando Henrique Cardoso, 
estabeleceu o tempo de contribuição 
como base de cálculo do valor da apo-
sentadoria (substituindo o tempo de 
trabalho) e impôs um teto para esse valor. 
Também criou o fator previdenciário, 
uma equação que modulava o benefício 
de acordo com a idade da aposentadoria 
e a expectativa de sobrevida do segurado 
a partir daquele ponto.

Futuro da seguridade

Tanto o cálculo o�cial da seguridade social quanto o cálculo alternativo 
proposto pela An�p projetam um futuro de dé�cits para a área 

Fonte: Secretaria de Orçamento Federal - SOF/Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
e Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil  – ANFIP. Elaboração: IFI
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Seguridade

A grande derrota do governo naquela 
reforma foi não ter conseguido impor 
uma idade mínima para a aposentado-
ria. O motivo do insucesso entrou para 
o folclore político brasileiro: o deputado 
Antônio Kandir (PSDB-SP) apertou o 
botão errado no momento da votação, 
registrando “abstenção” em vez de “sim”. 
O engano mostrou-se decisivo, pois a 
proposta obteve 307 votos favoráveis, 
exatamente um a menos do que o neces-
sário para a aprovação.

 Na presidência de Luiz Inácio Lula 
da Silva, a reforma previdenciária se 
concentrou nos servidores públicos. A 
medida de maior impacto foi o fim da 
aposentadoria integral. Também foi cria-
do, como desincentivo à aposentadoria, o 
abono de permanência — um adicional 
remuneratório pago a servidores que já 
tenham alcançado as condições para se 
aposentar mas decidam não fazê-lo. O 
governo estabeleceu, ainda, a cobrança 
de contribuição previdenciária de apo-
sentados e inativos do setor público.

O fim da CPMF, em 2007, se deu 
também durante a gestão Lula, porém 
dissociado da reforma da Previdência, 
que aconteceu quatro anos antes. Ape-
sar disso, ele pode ser considerado um 
revés para as tentativas do governo de 
equalizar as contas da seguridade social, 
das quais fazia parte, também, a reforma.

Já nos anos 2010, no governo de Dil-
ma Rousseff, a Previdência não chegou 
a passar por nenhuma grande reforma 
estrutural, mas algumas mudanças fo-
ram feitas.

A principal foi o fim do fator previden-
ciário, substituído pela chamada “fórmu-
la 85/95”: os trabalhadores poderiam se 
aposentar quando completassem uma 

soma de idade e tempo de contribuição 
equivalente a 85 anos, para mulheres, ou 
95 anos, para homens. É essa fórmula que 
está em vigor atualmente.

A aposentadoria complementar dos 
servidores públicos, prevista desde a 
reforma dos anos 90, também foi regu-

Votação no Senado da 
segunda reforma da 

Previdência, em 2003

Sessão do Congresso 
promulga primeira reforma 

da Previdência, em 1998
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30 anos, Constituição da cidadania

lamentada com a mais recente leva de 
alterações no sistema, e passou a fun-
cionar em 2013.

O senador Paulo Paim é um crítico 
das reformas previdenciárias realizadas 
sobre a Constituição. Para ele, um pro-
blema que permeou todas elas foi que 
os governos ignoraram a ampla base de 
financiamento da seguridade na hora 
de justificar as suas propostas. Em vez 
disso, usaram como argumento para os 
ajustes apenas a contabilidade atuarial 
da própria Previdência — o que é, para o 
senador, incorreto.

— Os governos ao longo dos anos 
desconheceram essas contribuições. 
Todas as reformas que aconteceram até 
hoje foram por descumprimento do texto 
constitucional. E não adianta aprovarem 
esta porque vai dar a mesma coisa daqui 
a dois anos. Eles vão continuar desvian-
do o que se arrecada e não fazem uma 
reforma na gestão.

Uma nova proposta de reforma, 
enviada pelo presidente Michel Temer, 
tem como principal eixo nova tentativa 
de estabelecer uma idade mínima para 
todas as aposentadorias — atualmente, 
é possível optar por se aposentar de 
acordo com o tempo de contribuição, 
independentemente da idade, ou pela 
idade, independentemente do tempo de 
contribuição.

A reforma também mexe na forma 
de cálculo do valor da aposentadoria 
em função do tempo de contribuição, 
fazendo o valor partir de um patamar 
mais baixo e exigindo mais tempo para 
elevá-lo.

Ela exclui ainda as reservas da Previ-
dência do alcance da DRU. Originalmente 
a proposta também promovia mudanças 

na aposentadoria rural e no BPC, mas o 
governo recuou desses pontos.

Na visão de Paulo Paim, a exigência 
de maior tempo de contribuição e a im-
posição da idade mínima para qualquer 
aposentadoria são elementos que podem 
afastar as pessoas da Previdência, le-
vando-as a comprometer cada vez mais 
renda com planos privados.

O senador também teme que as no-
vas regras, combinadas com a reforma 
trabalhista que retirou limitações para 
o emprego informal, provoquem um 
desabastecimento da Previdência e da 
seguridade social.

Além das correções nos rumos da ges-
tão, o que o senador propõe em termos 
de aprimoramento da Previdência é uma 
calibragem das contribuições, privile-
giando as fontes de renda que oneram 
os setores mais privilegiados e as que 
diluem mais a taxação no conjunto da 
sociedade.

— O próximo passo, numa gestão 
séria, seria sair da contribuição sobre a 
folha e partir para o faturamento sobre 
o lucro com índices decentes, manten-
do a cobrança sobre compras e vendas. 
Com isso respeitado, a sociedade toda ia 
pagar a previdência e estaríamos de fato 
garantindo uma previdência universal 
para todos — avalia Paulo Paim.

Já o Maílson da Nóbrega defende que 
reformas periódicas na Previdência são 
inescapáveis, e diz que o Brasil dificultou 
a própria situação ao constitucionalizar 
o sistema.

— Muitas das dificuldades que exis-
tem hoje para aprovar uma reforma ne-
cessária derivam das regras da constitui-
ção, pela rigidez que ela causou para as 
hipóteses de atualização previdenciária. 
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O que em qualquer outro país é feito por 
lei ordinária, no brasil requer uma refor-
ma constitucional, que é um processo le-
gislativo muito mais complexo — afirma.

Essa escolha, segundo ele, contribui 
para que todas as reformas propostas 
acabem sendo “tímidas”, uma vez que 
os governos precisam ceder e negociar 
muito mais para aprová-las.

Com isso, o país “perdeu oportuni-
dades” de realizar mudanças mais pro-
fundas na Previdência Social ao longo 
dos anos.

Capitalização
Para os analistas que enxergam um 

desequilíbrio fiscal na Previdência e aler-
tam para a necessidade de atacá-lo com 
reformas, as modificações feitas até hoje 
foram úteis para amenizar o problema, 
mas não foram longe o suficiente. Paulo 
Tafner explica que a proposta atual dá 

um “fôlego” de poucos anos, mas em 
breve será preciso fazer outra.

— As reformas geraram boa econo-
mia, nos ajudaram a ganhar tempo e 
postergaram aposentadorias. Mas ne-
nhuma delas obteve sucesso no sentido 
de dar estabilidade mais duradoura ao 
sistema. Se tivermos um presidente em 
2019 que seja mais do que político de cur-
tíssimo prazo, ele vai fazer uma reforma 
complementar.

Tafner defende que os governos deve-
riam usar esse “respiro” concedido pelas 
reformas para alavancar uma estrutura 
completamente nova para a Previdência. 
Ele faz parte de uma equipe da Fipe que 
sugere o abandono do atual modelo de 
repartição de contribuições e benefícios e 
a sua substituição por um formato novo.

Esse formato, chamado de modelo 
de capitalização, pretende mesclar os 
princípios de universalidade e solida-

Manifestações durante a 
Assembleia Constituinte
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30 anos, Constituição da cidadania

riedade com elementos de vinculação 
pessoal à contribuição, de modo que os 
trabalhadores tivessem um grau maior 
de autonomia sobre a própria poupança 
previdenciária e fossem mais responsá-
veis por ela.

A proposta da Fipe imagina uma 
Previdência escorada sobre quatro pila-
res: a Renda Básica do Idoso (RBI), um 
benefício mínimo garantido a todos após 
os 65 anos, financiado pelo Tesouro; o 
Benefício Contributivo por Repartição 
(BCR), que funcionaria da mesma forma 
que o atual Regime Geral, porém com um 
teto mais baixo; o Benefício Contributivo 
por Capitalização (BCC), uma poupança 
individual compulsória vinculada ao 
CPF, com rendimentos de mercado, que 
o trabalhador poderia mover para outros 
fundos se desejasse; e o Benefício Con-
tributivo Voluntário por Capitalização 
(BCVC), uma contribuição inteiramente 
opcional, também individualizada, que 
funcionaria como previdência comple-
mentar.

 A aposentadoria final de cada cida-
dão seria a soma desses quatro pilares, 
acumulados durante a vida. A ideia é que 
esse modelo atenda a duas necessidades: 
oferecer um mínimo de proteção social, 
financiada pela sociedade aos trabalha-
dores mais vulneráveis, ao mesmo tempo 
em que enfrenta o descompasso demo-
gráfico com a valorização de uma parcela 
previdenciária custeada e administrada 
pelo próprio trabalhador, sem precisar 
depender da geração futura.

Paulo Tafner aponta outros benefícios 
do modelo de capitalização. Um deles é 
que o teto mais baixo do BCR, em com-
paração com o RGPS, oneraria menos 
a sociedade e permitiria a paulatina 

redução das alíquotas que incidem sobre 
a atividade econômica e o salário para 
financiá-lo.

Para compensar a diferença, o BCC 
viria como complemento. Ele seria criado 
a partir da fusão do seguro-desemprego 
com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e representaria o fundo 
de segurança do trabalhador: ele o abas-
teceria ao longo do tempo e sacaria dele 
quando estivesse desempregado.

Essa configuração representaria um 
estímulo à formação de poupança pelo 
trabalhador e um desincentivo à sua 
rotatividade no mercado.

Por fim, com mais autonomia sobre 
a sua própria aposentadoria, o cidadão 
seria mais encorajado a confiar e investir 
no sistema, alimentando a sua sustenta-
bilidade, acredita Tafner.

Para o pesquisador, todos esses ele-
mentos colaborariam para manter o 
sistema previdenciário sadio, o que é, 
em última instância, o que garante os 
benefícios prometidos pela Constituição.

— Vamos caminhar para a segrega-
ção absoluta do sistema previdenciário. 
É uma forma salutar de enfrentarmos a 
questão. A Previdência tem que ser auto-
financiável. Aí não teremos que envere-
dar por um caminho de pegar dinheiro 
de outro lugar para financiar a Previdên-
cia, e poderemos consagrar o sistema 
contributivo que está na Constituição, 
com recursos próprios e equilíbrio.

Tafner ressalta, também, que sem 
atenção à realidade econômica não há 
como atender aos compromissos cons-
titucionais firmados pela Assembleia 
em 1988.

A proposta do modelo de capitali-
zação, conforme explica ele, visa criar 

uma Previdência mais realista e capaz 
de honrar esses compromissos.

— Direito social sem base material 
é letra morta. O país está envelhecendo 
sem gerar riqueza. Se não tem dinheiro 
para pagar, não tem direito adquirido 
— alerta.

A proposta de reforma previdenciária 
da Fipe não tem relação com a reforma 
encaminhada pelo governo federal, não 
é objeto de nenhum projeto de lei ou 
emenda constitucional e não é endossada 
por nenhum partido político. 

 
Saiba mais
• Veja a proposta de reforma em 
discussão na Câmara 
http://bit.ly/prop-reforma-
previdencia

• Relatório final da CPI da Previdência 
do Senado 
http://bit.ly/relatorio-cpi-previdencia

• Estudo da Instituição Financeira 
Independente (IFI) sobre a 
Previdência Social 
http://bit.ly/previdencia-ifi

• Proposta de reforma da Previdência 
da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) 
http://bit.ly/prop-previdencia-fipe

+
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É instalada a Assembleia Nacional Constituinte e Ulysses Guimarães é eleito presidente. Os 
parlamentares eleitos naquele pleito comporiam a Assembleia junto com os 23 senadores eleitos 
em 1982 que ainda tinham mandato vigente. As eleições foram um sucesso para o PMDB, que 
arrebatou a maioria do Congresso. O partido do governo fez 304 dos 559 parlamentares.

Foto-história
30 anos da Assembleia Constituinte
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Instalação da Assembleia Constituinte: o presidente da Câmara dos Deputados, 
Ulysses Guimarães, e o presidente do Senado, Humberto Lucena, caminham para 
o Plenário da Câmara.

Parlamentares durante a sessão de 
instalação: Ulysses Guimarães, Humberto 
Lucena e senador Jutahy Borges Magalhães.

Primeira reunião da Comissão de 
Sistematização, presidida pelo senador 
Afonso Arinos (D). O deputado Bernardo 
Cabral (E) foi escolhido relator. Ao centro, 
Ulysses Guimarães.
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30 anos, Constituição da cidadania

As deliberações foram distribuídas em 8 comissões temáticas, cada uma com 63 
integrantes e repartida em 3 subcomissões. Ao fim de 65 dias de trabalho, a produção das 
comissões seria enviada para a Comissão de Sistematização, um colegiado de 49 membros 
cuja missão única era consolidar, em até 30 dias, o texto final. Ao centro, o presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães. 
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Foto-história

Reunião das Mulheres Constituintes: parlamentares fazem valer os 
direitos femininos ao aprovar grande parte dos artigos relativos ao 
tema, mesmo com uma bancada extremamente pequena

Afonso Arinos, ao lado Ulysses Guimarães e Bernardo Cabral, 
concede entrevista sobre a Comissão de Sistematização e 
andamento do processo constituinte

Francisco Whitaker (D) entrega emendas populares a Ulysses 
Guimarães: instrumento inédito na história do país, as emendas 
deveriam ser assinadas por pelo menos 30 mil eleitores

O presidente da Assembleia, Ulysses Guimarães, conduz votações 
no Plenário do Congresso durante aprovação do presidencialismo 
como sistema de governo
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30 anos, Constituição da cidadania

Parlamentares constituintes comemoram a aprovação 
do presidencialismo em Plenário

Reunião da Comissão de Sistematização em Plenário, sob a direção 
do senador Afonso Arinos: votação do projeto e seus 496 artigos, 
substitutivos e emendas se estendeu por mais de um ano

O povo lota a Esplanada dos Ministérios para a instalação da 
Assembleia Nacional Constituinte
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Foto-história

Pessoas com faixas em frente ao Congresso Nacional: de operários 
a empresários, de estudantes a aposentados, de ambientalistas a 
indígenas, de servidores públicos civis a militares, o que se via era 
a sociedade organizada levando reivindicações

A movimentação de cidadãos no Congresso era intensa. 
Corredores fervilhavam de pessoas. Entidades representativas de 
todos os setores aproveitaram essa predisposição para comparecer 
em peso e se fazer ouvir.

Índios na galeria do Plenário do Congresso Nacional acompanham 
a votação do capítulo da Constituição referente aos seus direitos
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30 anos, Constituição da cidadania

Deputado constituinte Renan Calheiros, depois senador, em pronunciamento no Plenário

Deputado constituinte Cássio Cunha Lima, 
depois senador, em pronunciamento no 
Plenário

Senador Ronan Tito em pronunciamento 
durante a Assembleia Constituinte

Deputado constituinte Edison Lobão, 
depois senador, discursa em Plenário

O líder do PMDB na Câmara durante 
a Assembleia Nacional Constituinte, 
deputado Nelson Jobim (RS), futuro 
ministro do Supremo Tribunal Federal
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Foto-história

Assinatura da Constituição - Senador Mauro Benevides. Deputada Lúcia Vânia, depois senadora, assina a Constituição

Deputada Benedita da Silva, titular da Subcomissão dos Negros, 
das Populações Indígenas e Minorias, assina a Constituição

Senador Afonso Arinos assina a Constituição
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30 anos, Constituição da cidadania

Assinatura da Constituição pelo deputado 
Alvaro Dias, depois senador

Assinatura da Constituição da deputada 
Lídice da Mata, depois senadora

Senador Fernando Henrique Cardoso, depois presidente da República, assina a Carta

Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, depois presidente da República, assina a Constituição
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Foto-história

Assinatura da Constituição do deputado 
Paulo Paim, depois senador 

Senador Mário Covas assina a Constituição

Assinatura da Constituição do deputado Aécio Neves, depois senador
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30 anos, Constituição da cidadania
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Foto-história

Encerramento das votações da nova Carta constitucional, com discurso do presidente da 
Assembleia Constituinte, Ulysses Guimarães: o segundo turno foi concluído no dia 22 de 
setembro de 1988, após 38 sessões e 288 votações
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Constituição pega 
carona na CLT na 
questão trabalhista

Trabalho

A parceria entre uma legislação 
quarentona e a lei maior do país para 
assegurar os direitos do trabalhador

Guilherme Oliveira
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30 anos, Constituição da cidadania
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A proteção e regulamentação do 
trabalho na legislação brasileira 
precedem a Constituição Federal 

em mais de quatro décadas. Em 1943, 45 
anos antes da entrega do texto da nova 
democracia pela Assembleia Nacional 
Constituinte, o presidente Getúlio Vargas 
outorgava por decreto-lei a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), um tratado 
com quase 1.000 artigos que ordenava 
as relações trabalhistas no país nos seus 
mínimos detalhes.

A influência da CLT na vida nacional e 
o seu reconhecimento como principal au-
toridade no regramento do trabalho no 
Brasil foram sacramentados pela Cons-
tituição, que não apenas não contrariou 
a estrutura já existente como incorporou 
os princípios e dispositivos mais impor-
tantes da CLT no seu próprio texto.

No que se refere às leis do trabalho, 
portanto, a Constituição não se dedicou 
a inovar. O que ela fez foi ratificar a CLT 
e estender a ela a proteção da rigidez 
constitucional. O debate trabalhista na 
Assembleia Constituinte e nos anos que 
se seguiram foi, da mesma forma, pautado 

por esse texto. A CLT se notabiliza, assim, 
por ser capaz de fazer sombra à Consti-
tuição Federal no seu universo temático.

Elaboração
Na Assembleia Constituinte, o tema 

das relações e regras trabalhistas foi 
responsabilidade da Comissão da Or-
dem Social. Um dos seus membros era 
o deputado Paulo Paim (PT-RS), hoje 
senador. Veterano da militância sindical, 
ele exerceu na Assembleia o seu primeiro 
mandato parlamentar, mas garante que 
não teve muitas dificuldades para se 
adaptar à função institucional.

Isso porque, conforme explica, o 
trabalho de um deputado se assemelha 
muito ao de um sindicalista, no sentido 
de que ambos precisam ser hábeis nego-
ciadores, capazes de formar consensos, 
ceder em pontos estratégicos e produzir 
resultados.

— Eu pressionava e também dialoga-
va. Tem uma frase do Floriceno Paixão 
[deputado constituinte, PDT-RS]: “O bom 
projeto não é aquele que tu apresentou, 
é aquele que tu aprovou”. Eu posso apre-

Publicado em 
12/01/2018
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30 anos, Constituição da cidadania

sentar o ideal, mas tenho que saber ceder 
para avançar. Sempre fiz assim, desde a 
área sindical. Um sindicalista não mede 
pelo número de greves que fez, mas pelo 
número de conquistas que garantiu para 
a categoria.

Paim relata que, na época da Cons-
tituinte, havia vários canais para esse 
diálogo. A disposição para debater as pro-
postas e construir o texto constitucional 
em esforço comum, reconhecendo os 
pontos de vista de todos os lados envolvi-
dos, era uma qualidade de parlamentares 
de todos os matizes ideológicos.

— Os sindicatos patronais na época 
eram muito mais avançados, e os seto-
res conservadores também. Apesar de 
todo o embate, eles tinham uma visão 
humanitária. Sabiam que detinham o 
capital, eram os grandes empregadores, e 
tinham responsabilidade social — conta 
Paulo Paim.

 Entre os líderes de outros partidos 
que podiam ser contabilizados como 
aliados na questão trabalhista, Paim lista 
nomes como Mário Covas (PSDB-SP), Ro-
nan Tito (PMDB-MG), Jarbas Passarinho 
(PDS-PA) e Ricardo Fiúza (PFL-PE).

A força das reivindicações traba-
lhistas também vinha do contexto que 
permeava o momento da Assembleia 
Constituinte. Antônio Augusto de Quei-
roz, assessor e analista do Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap), organização que atua junto ao 
Congresso, relata que, naquele período 
do final dos anos 1980, toda iniciativa 
que tivesse a ver com a expansão dos 
direitos estava na linha de frente das 
reivindicações da sociedade.

— Saindo de uma ditadura, de um 
momento de exclusão social, frente às 

injustiças, essa pauta tinha um grau de 
legitimidade maior. Ela contava com 
muito apoio, quase todos os membros 
da comissão subscreveram.

O ambiente político também pesou 
muito, segundo ele. A configuração de 
forças no Congresso Nacional era tal 
que a balança pesava a favor das causas 
trabalhistas.

— O PMDB mandava na Constituinte 
e tinha essa pauta no seu ideal, portanto 
ela tinha uma maioria avassaladora. Os 
relatores eram progressistas, identifica-
dos com esses segmentos. As forças con-
trárias eram minoritárias e associadas 
à ditadura. A imprensa estava do lado.

O Diap trabalhou para trazer enti-
dades de trabalhadores à Constituinte 
e para que as suas demandas tivessem 
eco entre os congressistas. Os sindicatos 
também trabalhavam ativamente nas 
bases eleitorais dos constituintes: cada 
parlamentar que sinalizava votar contra 
os apelos das categorias era ameaçado 
com cartazes que o rotulavam “inimigo 
do povo”, que seriam espalhados por 
cidades do seu estado de origem.

Resistência
O cenário favorável do momento da 

Constituinte, entretanto, foi arrefecendo 
ao longo dos anos, na visão de quem está 
no Congresso, ininterruptamente, desde 
então. Paulo Paim avalia que a Consti-
tuição criou diversas deixas para que 
as futuras legislaturas criassem normas 
específicas, mas não houve ímpeto para 
que isso fosse feito.

— A Constituição foi generosa na ga-
rantia dos grandes princípios, mas nem 
tudo é autoaplicável. Cabia aos parla-
mentares que sucederam aquele período 
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Paulo Paim exerceu 
seu primeiro mandato 
parlamentar na Constituinte
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Trabalho

irem regulamentado. Só que não tivemos 
força para isso.

Apesar da profundidade e abrangên-
cia da CLT, ela demandava atualizações 
constantes para que pudesse acompa-
nhar os novos tempos e as rápidas mu-
danças tecnológicas que influenciam o 
mercado de trabalho. E a Constituição, 
por ter incorporado tantas normas e 
princípios da lei trabalhista, precisaria 
mudar junto.

O juiz Guilherme Feliciano, presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra), opina 
que havia “mais respeito” pelo que a CLT 
representava no período de elaboração 
da Constituição. Para ele, é natural que 
a tendência progressista que inspirou a 

carta de 1988 tenha sido contida com o 
passar dos anos.

— Ao contrário de outras dimensões 
de direitos, os direitos sociais não nas-
ceram sem luta. Isso cria uma dinâmica 
maior de contestação permanente deles. 
Há sempre resistência e tentativas de re-
troceder. A correlação de forças sempre 
conseguiu estagnar possíveis avanços, 
independentemente de governo.

Entre os dispositivos que ficaram 
abandonados, sem a devida regulamen-
tação ou atualização, Feliciano cita a 
proteção contra dispensa arbitrária 
(mencionada no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, mas sem 
lei específica); o direito ao adicional de 
penosidade; a participação dos trabalha-

dores na gestão das empresas; a proteção 
contra a automação; e o direito de greve 
dos servidores públicos.

Mudanças
A CLT passou por várias alterações 

pontuais em seus mais de 70 anos de 
existência. Nenhuma foi tão profunda 
quanto a recente reforma trabalhista 
patrocinada pelo presidente Michel Te-
mer, que promoveu inovações em todo o 
corpo da lei trabalhista, inclusive criando 
figuras jurídicas novas, como o contrato 
intermitente e o teletrabalho.

A reforma foi criticada não apenas 
pelo mérito das suas propostas, mas 
também pelo seu tamanho. Para Pau-
lo Paim, um volume muito grande de 
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30 anos, Constituição da cidadania

alterações de uma única vez criou um 
cenário de caos no universo das relações 
trabalhistas.

— Ninguém é contra atualização. A 
CLT sempre foi atualizada, e vai continu-
ar sendo, de forma pontual. Não é fazer 
como fizeram, rasgar a CLT e vir com 
um novo marco. Fizeram essa mudança 
brusca e deu essa esculhambação. Nin-
guém está se entendendo, não sabem o 
que aplicar.

 A lei decorrente da reforma está em 
vigor desde julho de 2017, mas ainda há 
controvérsias a respeito da sua aplicação. 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
analisa, por exemplo, se as novas regras 
valem para todos os contratos de tra-
balho ou apenas para aqueles firmados 
depois da promulgação da lei.

A comissão de jurisprudência do tri-
bunal, autora de parecer que vai embasar 
a decisão dos ministros, entende que ape-
nas novos contratos devem ser afetados.

Também é esperado que contestações 
judiciais diretas afetem o funcionamento 
das novas normas.

A Anamatra ingressou com Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no Su-
premo Tribunal Federal (STF) contra 
dispositivo da reforma que vincula o 
valor das indenizações por danos morais 
ao salário do trabalhador.

Outra ação, esta da Procuradoria-Ge-
ral da República, questiona medidas que 
afetam a gratuidade do acesso à Justiça 
do Trabalho.

Todas essas contestações são vistas 
como evidência de que a decisão de 
trazer o espírito da CLT para dentro 
da Constituição foi acertada. É o que 
pensa Guilherme Feliciano, presidente 
da Anamatra.
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Trabalho

— Graças aos princípios de proteção, 
é possível questionar a reforma em nível 
constitucional apesar de ela não mexer 
na Constituição.

Tendo participado da articulação 
para que o ordenamento constitucional 
do trabalho fosse feito em função da CLT, 
o senador Paulo Paim hoje comemora 
aquela decisão.

— Era uma premonição do que viria 
a acontecer. Hoje, tudo é base para fazer 
o bom combate e restaurar a CLT.

Justiça
Uma nova discussão que poderá estar 

no horizonte do universo trabalhista pro-
mete novas doses de polêmica: trata-se 
da extinção da Justiça do Trabalho. O as-
sunto não é objeto de nenhuma proposta 
legislativa concreta, mas já foi discutido 
abertamente pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia. A ideia 
também encontra defensores no debate 
público.

Um deles é o ex-ministro da Fazenda 
Maílson da Nóbrega. Para ele, a ideia ain-
da é “utópica”, pois seria preciso enfrentar 
muitos interesses corporativos de grupos 
influentes. No entanto, a depender de 
como o país se adaptar à reforma traba-
lhista, o ex-ministro acredita que seria 
possível fazer avançar o assunto.

— A justiça do trabalho faz parte de 
um sistema que estimula o conflito, em 
lugar de resolvê-lo. Ao trabalhador o que 
interessa é o emprego e fazer parte de 
uma economia pujante. Com a reforma, 
como vai prevalecer a vontade das partes, 
é muito provável que haja uma queda 
drástica do número de ações trabalhis-
tas. À medida que a nova legislação se 
consolidar, será a hora de avaliar a conve-

niência de manter [a Justiça do Trabalho] 
— defende Maílson da Nóbrega.

Na eventualidade da extinção, não 
haveria demissões de juízes e servidores, 
conforme explica Maílson: todos seriam 
incorporados à Justiça comum.

Mesmo que não se proceda ao fim 
por completo da Justiça do Trabalho, o 
ex-ministro afirma que é preciso reduzir 
o seu poder normativo.

Na sua avaliação, essa característica 
está deslocada na estrutura institucional 
do país.

— Ela pode tomar decisões que equi-
valem a leis, algumas vezes com erros 
clamorosos, como a instrução norma-
tiva que limitou a terceirização para as 
atividades-meio. O Brasil é único país do 
mundo que criou essa regra, e ela gerou 
custos enormes. Temos que extinguir 
a possibilidade de poucos juízes numa 
sala decidirem as regras das relações de 
trabalho.

A instrução normativa da terceiri-
zação data de 1997. Ela determinou que 
apenas as atividades acessórias de uma 
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empresa ou órgão público (como limpeza 
e transporte) podem ser terceirizadas, 
mas não as atividades relativas ao pro-
pósito principal. Em 2017, o Congresso 
Nacional aprovou uma lei que permite 
a terceirização de todas as atividades.

Criado pela CLT, o ramo da Justiça 
brasileira especializado em questões tra-
balhistas é o maior da União: possui 24 
tribunais regionais, um tribunal superior 
com 27 ministros, cerca de 3.700 magis-
trados e 42 mil servidores e responde por 
20% do orçamento do Poder Judiciário. 
Apenas o conjunto das Justiças estaduais 
supera a trabalhista em dimensão.

Em 2016, de acordo com dados do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
Justiça do Trabalho recebeu pouco mais 
de 4,2 milhões de novos casos, o maior 
volume de todos os ramos judiciários 
da União; ao mesmo tempo, conseguiu 
concluir cerca de 4,3 milhões. O número 
de processos pendentes é de pouco mais 
de 5 milhões, inferior ao mesmo índice na 
Justiça Federal.

Guilherme Feliciano, da Anamatra, 
rejeita qualquer possibilidade de acabar 
com a justiça trabalhista. Ele explica que 
é esperado que haja muita litigiosidade 
porque é uma área em que existe, natu-
ralmente, conflitos, dada a sua importân-
cia na vida tanto dos indivíduos quanto 
da sociedade como um todo.

Além disso, segundo ele, há no Brasil 
muita cultura de sonegação de obriga-
ções trabalhistas, o que leva a muitas 
pessoas recorrerem aos tribunais em 
busca de reparação.

— Um estado social não se dissocia 
de direito do trabalho. O juiz do trabalho 
tem uma sensibilidade maior para exer-
cer essas competências — afirma.

Feliciano relata que a Justiça do Tra-
balho já passou por mudanças estrutu-
rais para se modernizar. Ele reconhece 
que, na sua origem, ela tinha um caráter 
corporativo e funcionava como um braço 
do Estado na cooptação de sindicatos — 
o que era uma característica da ditadura 
do Estado Novo.

Um exemplo dessa modernização é a 
Emenda Constitucional 24, de 1999, que 
excluiu da composição dos tribunais 
regionais do Trabalho as representações 
classistas, de indicação de sindicatos 
e federações. Depois dela, em 2004, a 
Emenda 45 expandiu as competências da 
Justiça do Trabalho para que ela passasse 
a julgar não apenas conflitos diretamen-
te entre empregado e patrão, mas outras 
questões do universo trabalhista — como 
a execução de contribuições sociais, por 
exemplo.

Estatísticas
Até 2016, os dados de desocupação no 

Brasil eram mensurados principalmente 
pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 
que coletava dados nas seis principais re-
giões metropolitanas do país: São Paulo 
(SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte 
(MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e 
Salvador (BA).

A PME foi descontinuada e substitu-
ída como principal indicador do empre-
go no país pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua, 
que abrange todas as regiões do país, 
inclusive áreas rurais. A PNAD Contínua 
é feita desde 2012, mas tomou definitiva-
mente o lugar da PME em 2016.

Essas pesquisas, ambas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mensuram as taxas de desem-

prego com o conceito de desocupação 
— que significa a parcela da população 
economicamente ativa que não está tra-
balhando mas está procurando emprego.

Os dados da PNAD servem também 
para estimar o rendimento médio dos ci-
dadãos, em duas categorias: do trabalho 
principal, que é derivado da ocupação 
formal, e familiar, que inclui também 
aposentadorias, pensões e renda pro-
veniente de trabalho informal. A PME 
mensurava apenas o rendimento do 
trabalho principal.

 
Saiba mais
• Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD) Contínua Mensal 
http://bit.ly/pnad-ibge

• Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (PNAD) Contínua 
Trimestral 
http://bit.ly/pnad-trimestral

• Pesquisa Mensal de Emprego (PME) 
http://bit.ly/pesq-mensal-emprego

• Reportagem especial – 70 anos da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) 
http://bit.ly/clt-70anos

• Principais pontos da reforma 
trabalhista 
http://bit.ly/pontos-ref-trabalhista

• Relatório “Justiça em números” – 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
http://bit.ly/justica-em-numeros

+

112



Jo
ão

 F
io

ri
n

/p
m

pA



Sombra do 
período militar 
prejudicou debate

Segurança

Com retomada democrática ainda 
recente, texto re� etiu abordagem 
super� cial sobre segurança pública

Guilherme Oliveira
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Falta de definição na Constituição 
manteve segurança como 
responsabilidade dos estados
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O Brasil registrou em 2016 mais de 
61 mil mortes violentas inten-
cionais, segundo o mais recente 

anuário do Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública. Esse número é a soma de ho-
micídios, latrocínios e mortes resultantes 
de ação policial. Trata-se da taxa mais 
alta do planeta, em números absolutos, 
e representa perto de 30 ocorrências para 
cada 100 mil habitantes – também uma 
das maiores do mundo.

Segundo o ex-ministro da Defesa e 
posteriormente ministro da Segurança 
Pública do governo Michel Temer, Raul 
Jungmann, a segurança pública no Brasil 
está “falida”. Foi esse o termo utilizado 
por ele em palestra no Rio de Janeiro, 
cidade que tem simbolizado as dificul-
dades do país em lidar com o setor.

Jungmann foi o primeiro ministro da 
pasta, criada em 2018 para centralizar 
as ações do setor alguns dias depois de 
uma medida radical do governo Temer: a 
intervenção federal na área da seguran-
ça do Rio de Janeiro, com duração até 
dezembro de 2018.

Foi a primeira vez que o governo fede-
ral aplicou o artigo 34 da Constituição, 
prevendo intervenção na autonomia 
estadual para “pôr termo a grave compro-

metimento da ordem pública”, conforme 
assevera o texto.

A Constituição elencou a segurança 
pública como um direito fundamental 
a ser provido pelo Estado. Hoje, 30 anos 
depois da promulgação da Carta, o tema 
surge como um dos maiores desafios do 
país e uma das mais severas preocupa-
ções no cotidiano dos brasileiros.

No entanto, ao contrário de outras 
áreas sociais, a segurança pública não 

61,3 mil  
assassinatos

Taxa por 100 mil habitantes  29,7
 

Homicídios dolosos  54 mil
Latrocínios  2,7 mil
Mortes decorrentes de intervenção policial  4,2 mil
Mortes de policiais em confronto  

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2017

453
 

Estupros e tentativas de estupro  56 mil

Número de mortes violentas 
intencionais em 2016 foi o
maior já registrado no Brasil

A violência em 2016

Publicado em 
9/2/2018
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encontra na Constituição muito alento. 
Apesar de se preocupar em erigir o prin-
cípio, a carta da redemocratização não 
trouxe muitas ferramentas para que ele 
fosse cumprido. Em pleno século XXI, 
as autoridades brasileiras se confessam 
desorientadas para agirem no combate 
ao crime e à violência.

 Essa falta de sinalização foi premedi-
tada. A Assembleia Constituinte evitou 
propositalmente tratar com rigor do 
tema da segurança pública. Dado que o 
país havia acabado de sair de uma dita-
dura militar de duas décadas, havia entre 
os parlamentares um grande receio em 
tocar em qualquer assunto que pudesse 
suscitar paralelos com a repressão do 
período recém-encerrado.

Quem recorda essa espécie de en-
tendimento tácito que havia entre os 

constituintes é Nelson Jobim, deputado 
na Assembleia pelo PMDB do Rio Grande 
do Sul e, posteriormente, ministro da 
Justiça, da Defesa e do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Ele relata que a Constituin-
te passou ao largo de detalhes sobre a 
segurança pública devido a certo trauma 
da classe política que a compôs.

— Segurança e defesa ficaram es-
tigmatizadas para toda a geração que 
viveu o regime militar. Identificavam 
[esses temas] com perseguição política, 
e tocar no assunto era confundido com 
representar o regime.

O processo de elaboração da Consti-
tuição foi transparente, aberto e sensível 
à participação dos cidadãos. Mesmo as-
sim, o tema da segurança não encontrou 
um vetor que o transformasse em reivin-
dicação. A sociedade civil também não 
tinha interesse de colocá-lo em evidência, 
conta Jobim.

— A academia também não queria 
saber. Tinha muito poucos especialistas 
e aqueles que havia eram desprezados 
pelos demais. Era “coisa de militar”.

 O resultado foi um texto final em 
que se reconhece a importância de um 
conceito abstrato de segurança, a ser 
executado pelas instituições do país sem 
instruções claras. E pior: sem que fosse 
batido o martelo sobre a titularidade do 
grosso das responsabilidades.

A regra é que, em casos assim, quem 
assume o compromisso são os estados 
da federação. Segundo o direito consti-
tucional, os estados podem legislar sobre 
tudo que não é atribuído expressamente 
à União ou aos municípios — é o que se 
chama “competência residual”. O soció-
logo Alan Fernandes, pesquisador asso-
ciado do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, usa outro termo para classificar 
a situação: “limbo”.

— Ninguém delegou esse tema para 
os estados, mas ele sempre foi deles. 
Há um contrassenso: os governos esta-
duais reclamam que não têm recursos 
necessários para prover, porque a área é 
custosa, mas a União se furta a qualquer 
intervenção.

Fernandes também atribui a falta 
de parâmetros da Constituição a uma 
indisposição dos parlamentares para 
mexerem numa “toca de aranha” tão 
no início da democracia restaurada. 
Outro impeditivo político para que a 
Constituinte elaborasse um texto mais 
contundente foi a situação das forças de 
segurança, segundo o pesquisador.

— As polícias já eram estaduais, e me-
xer na configuração delas implicaria em 
rever acordos feitos com os governadores 
durante o processo de redemocratização.

Nelson Jobim: segurança pública 
era vista como “coisa de militar” 
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Segurança

Criação do Ministério de 
Segurança Pública: proposta 

para viabilizar articulação 
entre os estados

Sendo assim, as definições mais com-
plexas para atuação das forças policiais 
deveriam ficar para o futuro, a partir de 
iniciativas das próprias corporações, em 
costura com os estados. Leis comple-
mentares também ajudariam a tapar as 
lacunas mais gritantes. Dessa forma, a 
Constituição trouxe apenas um curto e 
genérico artigo sobre segurança pública, 
carente de uma arquitetura ampla. E 
assim ele persiste até hoje.

O ministro Raul Jungmann identifica 
aí a causa da paralisia que acomete o 
setor da segurança pública. A delicada 
situação fiscal das unidades da federação 
prejudica a estruturação dos órgãos de 
segurança mais importantes, que são as 
polícias. Ao mesmo tempo, segundo ele, 
o governo federal não tem mandato sobre 
a situação, a não ser em circunstâncias 
extraordinárias — e, mesmo assim, são 
os estados que precisam pedir auxílio. 
Sem que ninguém seja diretamente 
responsabilizado, resumiu o ministro, 
ninguém se move.

 Para Renato Sérgio de Lima, profes-
sor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e pesquisador do Núcleo de Estudos da 
Violência da Universidade de São Paulo, 
essa análise está correta apenas parcial-
mente.

Ele explica que o governo federal tem, 
sim, vias de ação à sua disposição. O fato 
de não as usar contribui para atrapalhar 
os possíveis esforços dos estados.

— Os estados e o Distrito Federal 
são os responsáveis pelo gerenciamento 
das polícias, mas, para além da questão 
financeira, têm poucas ferramentas para 
conduzir esta gestão adequadamente. 
Por exemplo, se um governador quiser 
mudar a estrutura da sua Polícia Mili-

tar, não pode. As normas que regem as 
PMs são federais e são as mesmas desde 
antes da Constituição. E são vários os 
outros exemplos de que a União é uma 
das principais responsáveis pela área, 
mas fica comodamente delegando o 
papel de protagonista para as unidades 
da federação.

Centralização
O ano de 2018 foi marcado por dis-

cussões referentes a uma ampla reorga-
nização da segurança pública nacional. 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, 
propôs uma agenda legislativa para dis-
cussão e votação de projetos referentes 
ao setor. No poder Executivo, o Ministério 
da Justiça debateu a criação de uma polí-
tica nacional de integração dos diversos 
níveis da administração pública, para 
aprimoramento da gestão.

Entre as propostas que são objeto de 
estudo, destaca-se a criação de um Mi-
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30 anos, Constituição da cidadania

nistério da Segurança Pública, imaginado 
para funcionar como articulação centra-
lizada e capaz de embasar e viabilizar a 
atuação dos estados.

Um dos defensores dessa iniciativa é 
o deputado federal Alberto Fraga (DEM-
DF), coordenador da Frente Parlamentar 
da Segurança Pública na Câmara. Foi a 
própria frente, tendo Fraga como porta-
voz, a apresentar a sugestão a Temer em 
janeiro de 2017.

A Frente recomendou a transforma-
ção do Secretaria de Segurança Pública 
(Senasp) do Ministério da Justiça em 
um uma nova pasta ou até mesmo a 
mudança do Ministério da Justiça para 
Ministério da Segurança Pública. “Minis-
tro tem muito mais força, conversa dire-
tamente com governadores, deputados, 
secretários de estados. A gente sabe que 
a Senasp é um órgão que, infelizmente, 
é decorativo, não tem nenhuma força”, 
disse o deputado à época.

O Brasil passava naquele momento 
por mais uma crise no sistema prisional 
e tinha dificuldades em baixar os índices 
de criminalidade e violência. Ao mesmo 
tempo, o governo estava sob pressão para 
resolver o problema fiscal, por meio do 
corte de despesas, o que levou a dúvidas 
sobre a oportunidade de criar mais um 
ministério.

O então ministro da Justiça, Alexandre 
Moraes, posicionou-se contra a proposta. 
Já o ministro do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão, Dyogo Oliveira, disse 
que criar ou não um ministério não era 
“um problema em si”.

O que importava eram os recursos 
implicados na medida, que não poderiam 
gerar déficit. “Não há que se falar em 
cabide de empregos, porque a estrutura 

é a mesma”, insistiu o deputado após a 
reunião, durante a qual Temer teria se 
mostrado “aberto à questão”, mas solici-
tado maiores estudos técnicos.

Um ano depois, a criação de um Mi-
nistério da Segurança Pública, ainda em 
2018, entrou nas cogitações do governo 
Temer. Antes, porém, o presidente editou 
a medida provisória determinando a in-
tervenção federal na segurança pública 
do Rio de Janeiro. Alguns dias depois, 
outra MP criou a nova pasta, que teve 
como primeiro ministro Raul Jungmann.

Para Alberto Fraga, o ministério deve 
atuar como orientador, oferecendo uma 
referência geral e ajudando as unidades 
da federação a cumpri-las, porém sem 
impor uma linha de atuação única.

Para ele, o ideal é que os estados 
tenham a liberdade de adaptar as suas 
políticas de segurança às suas realidades 
particulares, tendo o ministério como 
parceiro. Isso inclui reproduzir fórmulas 
bem-sucedidas, com a ajuda do órgão 
federal.

Um dos exemplos que o deputado 
dá para essa configuração de mais au-
tonomia para os estados seria a Lei de 
Execução Penal. Segundo Fraga, a norma 
federal não serve à maioria deles. Seria 
mais eficiente se cada um pudesse esta-
belecer a sua legislação própria.

O importante é que, por meio dela, 
cada estado e o DF possam cumprir os 
objetivos da política nacional encabeça-
da pelo Ministério da Segurança Pública, 
assim como ocorre com as áreas da saúde 
e da educação.

O professor Renato Sérgio de Lima 
acredita que uma referência para o 
novo ministério poderiam ser as pastas 
da Saúde e da Educação, que articulam 

nacionalmente a execução localizada de 
políticas públicas.

A pasta, para ele, também deve contar 
com a criação de órgãos nacionais, como 
um instituto de pesquisa, um centro de 
formação em gestão e uma ouvidoria de 
polícias.

— Centralizar ou não centralizar é 
uma questão de opção organizacional. 
Porém, a União precisa coordenar todas 
as suas atividades e responsabilidades 
na segurança. Isso já passou da hora — 
resume Lima.

A nova estrutura passou a abrigar o 
Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen), e a Polícia Federal, enquanto a 
a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad) permaneceu no Ministé-
rio da Justiça.

Lei e ordem
A participação mais tangível da esfera 

federal na segurança pública é a presença 
das Forças Armadas nas operações de 
garantia da lei e da ordem. Essa tarefa 
foi prevista na Constituição, mas levou 
quase dez anos para ser regulamentada 
por meio de uma lei complementar.

Por solicitação dos governadores ou 
dos presidentes dos poderes, o presidente 
da República pode convocar as Forças 
Armadas para intervir em alguma cir-
cunstância específica.

A ferramenta pode ser empregada 
para garantir a integridade de algum 
grande evento, como foi o caso na Copa 
do Mundo de 2014; para reforçar o efetivo 
policial local, como se deu entre 2014 e 
2015 nas favelas do Complexo da Maré, 
no Rio de Janeiro (RJ); ou até mesmo para 
substituir as forças policiais por ocasião 
de uma paralisação, o que aconteceu 
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Segurança

recentemente no Rio Grande do Norte e 
no Espírito Santo.

A intervenção federal na segurança 
no Rio, com deslocamento de tropas 
do Exército para atuar diretamente no 
combate à criminalidade, foi a principal 
medida federal envolvendo as Forças 
Armadas na segurança pública.

O que deveria ser uma medida ex-
cepcional tem se tornado cada vez mais 
corriqueiro. O poder público apelou para 
as Forças Armadas 29 vezes entre 2010 e 
2017. Para Raul Jungmann, o instrumento 
foi banalizado. Ele avalia que isso tem a 
ver com a situação penosa dos estados.

Segundo o ministro, o uso excessivo 
da convocação de operações militares 
de garantia da lei e da ordem também 
pode distorcer a separação institucional 
das responsabilidades no tocante à se-
gurança pública:

— Nós entendemos que o papel 
central compete às polícias, às guardas 
municipais e às secretarias de Segurança. 
Nós não temos liderança e nem devemos 
ter. O problema da segurança não vai se 
resolver na Defesa.

Alberto Fraga ressalta que o emprego 
das Forças Armadas em trabalhos de 
rotina é um risco, uma vez que a corpo-

Exército em operação de 
segurança: cena cada vez 
mais comum nas grandes 

cidades brasileiras

tâ
n

Ia
 r

êg
o

/a
g

ên
CI

a 
Br

as
Il

121



30 anos, Constituição da cidadania

ração não está preparada para o dia a 
dia das ruas.

A cooperação dos militares, portanto, 
deveria se ater rigorosamente a casos 
excepcionais, e, mesmo assim, sem dis-
pensar o trabalho da polícia local.

— Se a polícia não der conta, o Exér-
cito tem que entrar. Mas garantia da lei 
e da ordem é uma coisa, fazer policia-
mento ostensivo é outra. O Exército não 
tem esse treinamento. Ele pode fazer um 
anteparo e agir em parceria. A PM entra 
com o conhecimento da região, o Exér-
cito com a força — receita o deputado.

Polícia Militar
A atuação de militares na repressão 

ao crime é alvo de outra controvérsia. A 
Polícia Militar responde por quase 80% 
de todo o efetivo policial do país, segundo 
levantamento realizado em 2014 pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mas nem o papel da força nem o 
modo como atua são pontos pacíficos.

 A atividade policial no Brasil é divi-
dida entre duas corporações distintas. A 
Polícia Militar faz o trabalho ostensivo, 
de ronda e patrulhamento, engaja-se em 
confronto direto com criminosos e efetua 
prisões em flagrante.

A Polícia Civil tem atribuições judici-
árias: ela processa denúncias, investiga 
e apura crimes.

Essa divisão é tida como prejudicial 
à efetividade do trabalho policial. Além 
de não permitir a concentração de pro-
cessos e ações num comando único, ela 
criou, ao longo do tempo, duas culturas 
corporativas apartadas que, por vezes 
se chocam.

Para o cientista político André Zane-
tic, pesquisador do NEV-USP, a timidez 
da Constituinte ao tratar da segurança 
pública também se estendeu às insti-
tuições policiais e legou-nos um grande 
problema. A janela de oportunidade 
perdida pela Assembleia Constituinte 
desviou o país da unificação das polí-

Militar e civil: atividade policial 
dividida em corporações com 
culturas distintas
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Segurança

cias. Três décadas foram gastas para 
consolidar um desenho nada promissor 
já em 1988.

— Quanto mais se avança num mode-
lo específico de funcionamento de uma 
política pública, maior fica o custo de 
deixá-la de lado. As pessoas se acostu-
mam e se apegam às estruturas. É mais 
difícil fazer a discussão hoje porque as 
instituições [policiais] viraram culturas 
próprias — avalia Zanetic.

Na Frente Parlamentar da Segurança 
Pública, parlamentares oriundos das 
duas polícias nem sempre atuam em 
uníssono.

Como coordenador do grupo, Alberto 
Fraga menciona esforços voltados a ad-

ministrar interesses divergentes. Coronel 
da reserva da PM do Distrito Federal, 
o deputado defende a unificação, mas 
ressalva que isso significaria ver uma das 
forças “absorvendo” a outra. E a primazia 
caberia àquela mais numerosa e mais 
treinada:

— Temos de avançar para a polícia 
única, mas em quais moldes? Quem vai 
engolir quem? Você já viu sardinha engolir 
tubarão? O policial militar estuda anos 
numa academia. A unificação que eu de-
fendo começa com a formação. No mundo 
inteiro o bom investigador vem das ruas.

As polícias militares têm suas raízes 
nas tropas estaduais da Primeira Repú-
blica. Tradição militar da polícia é ponto 

de preocupação entre especialistas
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30 anos, Constituição da cidadania

O governo de Getúlio Vargas, com a 
intenção de enfraquecer os estados, de-
terminou a subordinação dessas forças 
ao Exército, algo que a ditadura militar 
reforçou. Foi durante o regime dos gene-
rais que se outorgaram os dois decretos, 
ainda válidos, que regem a organização 
das PMs.

A constante histórica dessa corpora-
ção é a natureza militarizada, um aspecto 
que é alvo de críticas e tido como elemen-
to que contribui para a insegurança no 
país. Para o sociólogo Alan Fernandes, 
o militarismo distancia a instituição do 
controle civil e alimenta uma tradição 
bélica que trata o policial como um 
guerreiro em permanente modo de com-
bate contra “o mal” — representado por 
criminosos que são, em última instância, 
cidadãos.

André Zanetic também faz esse alerta 
e destaca que a mentalidade belicosa não 
emana apenas das corporações policiais: 
ela encontra eco na sociedade, que chega 
a demandar isso dos seus policiais.

 O ex-ministro Nelson Jobim lembra 
que a Assembleia Constituinte conseguiu 
reverter a medida da ditadura militar que 
colocava o ensino dos policiais militares 
nas mãos do Exército.

Nesse sistema, eles atravessavam 
a mesma formação que os soldados e 
aprendiam a encarar o crime cotidiano 
da mesma forma como o Exército encara 
uma guerra. Essa mudança foi feita, mas 
outra, que chegou a ser discutida, não 
se concretizou, recorda Jobim: a efetiva 
desmilitarização das polícias. Segundo 

ele, os governadores fizeram oposição à 
ideia por sentirem que a natureza militar 
das forças permitia um controle mais 
firme e efetivo.

Para Alan Fernandes, esse argumento 
é pertinente. Ao mesmo tempo que, na 
sua avaliação, é preciso avançar para 
erradicar alguns aspectos mais extremos 
do militarismo policial, é preciso ter cui-
dado para que essa mudança não desfaça 
travas institucionais que normatizam a 
atuação das polícias militares.

— O contingente das PMs hoje é supe-
rior ao do Exército. Imagine submetê-las 
a um controle mais fraco. Você teria uma 
força capaz de suplantar numericamente 
as Forças Armadas e sem as amarras 
do militarismo. Haveria um problema 
da organização do Estado. Discutir isso 
[desmilitarização] é discutir como con-
centrar ou desconcentrar o uso da força 
no Brasil.

O professor Renato Sérgio de Lima 
tem a mesma avaliação. Seria preciso 
delinear muito bem o formato resultante 
da desmilitarização:

— O que significa desmilitarizar? Se 
significa modernizar a legislação para 
que direitos de todos, incluídos os poli-
ciais, sejam garantidos e que a segurança 
pública seja enfim reconhecida como um 
campo separado da defesa nacional, acho 
que é um caminho. Mas um caminho que 
precisa vir acompanhado de critérios 
muito transparentes de controle, super-
visão e comando.

Alberto Fraga afirma que a organi-
zação militarista tem como pilares a 

hierarquia e a disciplina, que estabele-
cem, de dentro para fora, uma cultura 
impregnada da ideia de ordem no serviço 
e, em princípio, voltada à eficiência do 
trabalho dos policiais.

— Defendo o militarismo não pela 
continência, mas porque a natureza do 
serviço impõe que você tenha controle de 
conduta. O bombeiro não pode se recusar 
a combater um incêndio. O policial não 
pode se recusar a ir para um tiroteio. Tem 
que cumprir ordens — explica Alberto 
Fraga

O deputado, no entanto, diz que o seu 
modelo ideal é uma polícia “militarizada, 
não militar”.

Ele rejeita a aplicação estrita de todos 
os regulamentos militares à PM, por con-
siderar que algumas regras são excessivas 
e não se traduziriam para a vida policial.

Em lugar disso, ele propõe códigos 
específicos para essa corporação, capa-
zes de induzir à disciplina sem passar 
do ponto.

—Tem que ter cuidado ao transferir 
as atribuições do militar de guerra para 
o militar do policiamento. Você não pode 
colocar na cadeia um PM pai de família 
porque chegou atrasado ao serviço. Não 
pode continuar insistindo que fumar na 
frente do coronel é transgressão disci-
plinar. É uma rigidez que não precisa. 
Existem bobagens no regulamento.

(Texto atualizado com informações 
sobre a criação do Ministério da Segu-
rança Pública e a intervenção federal na 
segurança do Rio de Janeiro, medidas 
tomadas logo após a publicação original.)
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Fixação de regras 
na Constituição 
dificulta reformas

Sistema tributário

Após 30 anos, sistema tributário exige 
mudanças para ajudar país a crescer

Cintia Sasse
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Regressividade: tributação sobre 
o consumo penaliza população 
de menor renda
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Poucas constituições no mundo são 
tão extensas quanto a brasileira: 
quase 65 mil palavras. Ela só perde 

para a da Índia e a da Nigéria, segundo es-
tudo comparativo realizado em 2009 pela 
Universidade de Cambridge, Inglaterra. 
Se esse detalhamento pode ser explicado 
pela insegurança da sociedade brasileira, 
que em 1988 recém saíra da ditadura 
militar, o desejo dos constituintes de 
sacramentar o que podiam na Lei Maior 
resultou, segundo muitos analistas, em 
amarras e distorções. Algumas delas são 
apontadas por esses estudiosos como res-
ponsáveis por atravancar o crescimento 
do país até hoje.

Um exemplo de distorção comumente 
citado é o sistema tributário nacional, 
inscrito principalmente nos títulos VI, da 
Tributação e do Orçamento, e o VII, da 
Ordem Econômica e Financeira. O míni-
mo que se diz sobre as regras tributárias 
é que compõem um sistema “obsoleto”.

Ao avaliar sua funcionalidade, um 
grupo de trabalho da Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado (CAE) fala 
de sua obsolecência e classifica-o como 

“complexo, regressivo, anticompetitivo, 
antiemprego, responsável por desequilí-
brios federativos”.

Desde 2003, a Emenda Constitucio-
nal 42 incluiu entre as competências 
do Senado a de avaliar periodicamente 
não só se o sistema é funcional, mas 
também a quantas anda o desempenho 
das administrações tributárias da União, 
dos estados, dos municípios e do Distrito 
Federal.

Resultado ruim
Baseada em um relatório do Banco 

Mundial de 2017, a CAE ressalta que o 
Brasil é considerado o campeão mun-
dial nos custos de compliance, aqueles 
que as empresas são obrigadas a bancar 
para atender as exigências da legislação 
tributária.

Os empresários brasileiros gastam 
2.038 horas por ano para atender o ci-
poal tributário em que se transformou o 
sistema nacional.

Os mais próximos de enfrentar os 
mesmos entraves são os sistemas da 
Bolívia, onde as empresas gastam 1.025 

horas com mesmo fim, e da Venezuela, 
que compromete 792 horas das empre-
sas. O Paraguai, que tem atraído muitas 
companhias brasileiras, exige apenas 
378 horas por ano no cumprimento de 
exigências tributárias.

Além da complexidade e do excesso 
de normas, o Brasil também é conhecido 
internacionalmente por ostentar uma 
carga tributária pesada em comparação 
com economias semelhantes. Dados 
da Organização para a Cooperação e o 

Maiores constituições

Fonte:  Universidade de Cambridge

Índia
Nigéria

Brasil
Malásia

Papua-Nova Guiné
México

Paquistão
Zimbábue

Equador
Reino Unido

146.385
66.263
64.488
64.080

58.490
57.087
56.240
55.883
54.555
54.408
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Insegurança jurídica: R$ 600 
bilhões em disputas tributárias 
somente no STF

Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
mostram que esse peso para os brasi-
leiros correspondia a 33,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2014. Enquanto os 
mexicanos arcavam com apenas 19,5% e 
os chilenos, cuja economia é considerada 
a mais ajustada da América do Sul, con-
tribuíam com 19,8% do seu PIB.

Um problema adicional é a distribui-
ção da carga. Como a incidência maior é 
sobre o consumo de bens e serviços, os 
brasileiros de menor renda arcam com o 
peso maior dos tributos indiretos.

O principal deles é o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), estadual. Enquanto isso, os bra-
sileiros de maior renda sentem menos o 
peso dessa tributação indireta. Isso no 
jargão tributário é chamado de regres-
sividade.

Com base em um estudo premiado 
pelo Tesouro Nacional, o coordenador do 
grupo de trabalho da CAE, senador Ri-
cardo Ferraço (PSDB-ES), ressalta que a 
faixa mais pobre da população paga duas 
vezes mais tributos do que as mais ricas, 
na proporção com a renda de cada faixa.

Pendências
Outro efeito do texto constitucional 

foi acabar exigindo constantes mani-

festações do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre a constitucionalidade das leis 
tributárias. Levantamento da Consulto-
ria Legislativa da Câmara dos Deputados 
mostrou que, até o início de fevereiro 
deste ano, 11,51% dos processos em tra-
mitação no STF estavam relacionados 
a direito tributário, só atrás dos pleitos 
sobre matéria administrativa (37,6%) e 
direito penal (12,52%). Dos 56 enuncia-
dos da Súmula Vinculante, 23,2% são de 
direito tributário.

O montante em discussão no STF 
atinge cerca de R$ 600 bilhões, incluindo 
tributos previdenciários, segundo o Ane-
xo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2018. Mas a 
estimativa do contencioso tributário nas 
três esferas de governo (federal, estadual 
e municipal) é muito maior.

Segundo o relatório da CAE, esse 
contencioso alcançava R$ 4,08 trilhões 
em 2016, correspondendo a 66% do 
PIB brasileiro. O excesso de litígios, 
acrescenta o texto, envolvendo princi-
palmente empresas e o fisco, causa uma 
insegurança jurídica que desestimula os 
investimentos.

Além disso, no caso do Supremo, leva 
a mudanças constitucionais caso a caso 
e nem sempre eficazes, sobrecarregando 
ainda mais a Carta de 1988.

O especialista em direito tributário 
e tributação, consultor legislativo da 
Câmara, Jules Michelet Pereira Queiroz e 
Silva, diz que o Congresso faz alterações 
pontuais e derivadas de reações a deci-
sões do Supremo.

No estudo que desenvolveu com o 
colega José Araújo, também consultor 
na Câmara, sobre os 30 anos do sistema 
tributário nacional pós 1988, Silva lembra 
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Sistema tributário

Reunião do Confaz: atividades 
do conselho são restritas a 

discussões sobre o ICMS

que a ampla competência do STF em ma-
téria tributária levou por diversas vezes a 
uma rota de colisão com a política fiscal 
do governo. O Congresso teve de agir 
para mudar a Constituição e leis, como 
forma de superar ou contornar entendi-
mentos da Suprema Corte, diz.

Um dos exemplos citados no estudo 
foi o da instituição, por muitos municí-
pios, de taxas para arcar com as despesas 
com a iluminação pública. O Supremo 
entendeu que essa remuneração não 
poderia ser feita por meio de taxa e, sim, 
mediante cobrança de imposto, confor-
me enunciado 41 da Súmula Vinculante 
do STF.

Para suprir a deficiência provocada 
nos cofres municipais, o Congresso mu-
dou a Constituição, com a Emenda 39 de 
2002, criando uma nova modalidade de 
contribuição, a Cosip, destinada ao servi-
ço de iluminação pública. Em julgamento 
posterior, o STF reconheceu a constitu-
cionalidade da nova contribuição.

Omissões
A Constituição também apresenta 

brechas sobre assuntos importantes. 
Uma das omissões está no relacionamen-
to entre os entes da Federação.

— Essa questão ficou solta e os confli-
tos geram judicialização constante — diz 
um dos especialistas do Senado em fede-
ralismo, o consultor Carlos Alexandre 
Amorim Rocha.

Não foi previsto, por exemplo, um 
fórum onde todos os estados tivessem 
assento para resolver suas pendências e 
conflitos distributivos. O que existe é o 
Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), que só trata das questões 
relativas ao ICMS.

— É um arranjo capenga, que só fun-
ciona pelo interesse dos estados, de um 
deles questionar o imposto do outro. E 
nem está previsto na Constituição — 
explica Rocha, que defende a criação de 
um fórum federativo.

O consultor lembra que há uma série 
de outros assuntos importantes no re-
lacionamento entre os estados que vai 
muito além do ICMS. Por exemplo, os 
demonstrativos contábeis e financeiros 
não são harmonizados. Com isso, na 
prestação de contas dos estados, cada tri-
bunal de contas interpreta a sua maneira.

Também não existe entendimento 
comum sobre se o imposto de renda na 
fonte dos servidores entra ou não no cál-
culo do limite de gastos com o funciona-
lismo estadual. Ou se as aposentadorias 
do Judiciário estadual entram ou não no 
cálculo do limite de gastos por Poder do 
estado.

— Questões como essas têm gerado 
contencioso judicial e discussão com a 
União e com o STF, porque, se o esta-
do não cumpre o limite de gastos, não 
consegue receber aval da União para 
empréstimos — lembra o consultor.
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30 anos, Constituição da cidadania

Rocha sugere que o Brasil adote o 
modelo canadense, que é referência mun-
dial, pelo qual se avalia a necessidade 
do ente da Federação diante das suas 
demandas. Para fazer a transferência de 
recursos entre as províncias, olham-se 
as necessidades de cada província, há 
critérios para suplementar os recursos e 
harmonia nas demonstrações contábeis 
e financeiras.

Mudanças da  
Carta não alteraram 
estrutura tributária

As modificações introduzidas pelos 
constituintes não alteraram a estrutura 
tributária construída pelos militares em 
1965. A avaliação da CAE ressalta que o 
sistema continuou fazendo uso dos ali-
cerces de uma economia de mais de 50 

anos atrás, de industrialização tardia e 
ainda fechada. O referencial, acrescenta 
o relatório, continua a ser a indústria de 
transformação, que na época era cerca 
de um terço do PIB brasileiro, enquanto 
hoje corresponde a menos de 12%.

De fato, os constituintes não conse-
guiram substituir o ICMS, o mais rele-
vante sobre o consumo, pelo imposto 
sobre valor agregado (IVA), adotado há 
anos pelas economias mais desenvolvi-
das. Esse novo imposto é questão central 
das reformas tributárias debatidas no 
Congresso após a Constituição de 1988, 
sem sucesso até hoje.

A proposta do IVA enfrentou forte 
rejeição, especialmente dos estados do 
Norte e do Nordeste, tanto na Subcomis-
são de Tributos, Participação e Distri-
buição das Receitas, relatada pelo então 
deputado e posteriormente senador Fer-
nando Bezerra Coelho (PMDB-PE), quan-

Distribuição da receita

1988 2000 2005 2007 2010
Fonte: Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara Deputados / José Roberto Afonso 

2016

8,5%
13,3%

16,7%

26,6% 26,5% 25,9% 25,2% 24,7% 25,3%

16,7% 16,5% 18,3% 20,1%

60%
56,7% 57,7% 57,6%

54,7%
58,1%

1980

68,1%

23,2%

União Estados Municípios
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Sistema tributário

to na Comissão do Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças, cujo relator foi 
o então deputado José Serra (PSDB-SP), 
que também se tornaria senador.

Em 1987, durante a Assembleia Na-
cional Constituinte, o interesse maior 
era reduzir a participação da União no 
bolo tributário em favor dos estados e dos 
municípios. A organização entre os par-
lamentares era mais regional, com Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste de um lado e Sul 
e Sudeste de outro, do que em função de 
partidos e ideologias. E o grande ausente 
nessa etapa dos trabalhos foi a União.

 Essa omissão permitiu que os cons-
tituintes resolvessem os principais 
con flitos distributivos entre as regiões 
com a retirada de recursos federais. O 
anteprojeto da Comissão previu a dimi-
nuição das competências tributárias da 
União, o aumento das dos estados e dos 
municípios, e incrementou os repasses 
do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) e do Imposto de Renda para 
os fundos constitucionais.

Contribuições
Foi apenas na Comissão de Sistema-

tização que a participação intensa dos 
representantes da União conseguiu re-
verter parte das perdas. E um dos legados 
mais criticados até hoje foi a distorção do 
sistema tributário provocada por tribu-
tos cumulativos e não partilhados com 
os estados e os municípios. É o caso de 
contribuições instituídas na Carta, como 
a Cide, que recai principalmente sobre 
os combustíveis, e a Cofins, cobrada do 
empregador para financiar a Seguridade 
Social, além da posterior Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
criada pela Lei 7.689 de 1988.

O estudo da Consultoria Legislativa 
da Câmara lembra que, apesar dos for-
tes apelos do presidente José Sarney na 
época e ameaças de cortar fortemente os 
gastos sociais, muito pouco pode ser feito 
para alterar os acordos na área tributária, 
nem mesmo no Plenário.

No final, o novo texto constitucional 
reduziu as competências da União de 13 
para oito impostos (importação, expor-
tação, renda, produtos industrializados, 
operações financeiras, propriedade rural, 
grandes fortunas e competência residu-
al). Os estados conseguiram fortalecer o 
então ICM com os antigos impostos úni-
cos sobre energia elétrica, transportes, 
combustíveis, minerais e comunicações, 
transformado em ICMS, com bastante 
liberdade na fixação de suas alíquotas.

Também mantiveram o imposto 
sobre propriedade de veículos auto-
motores (IPVA) e ganharam o imposto 
sobre heranças e doações (ITCMD). Os 
municípios continuaram com os impos-
tos sobre serviços e sobre a propriedade 
urbana e ganharam os impostos sobre 

Bezerra (E) e Serra (D), então 
deputados, se destacaram na 

Comissão do Sistema Tributário
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30 anos, Constituição da cidadania

transmissão de propriedades imobiliá-
rias. Dois tributos assegurados no texto 
original acabaram extintos em 1993, pela 
Emenda Constitucional nº 3: o adicional 
de até 5% do imposto de renda que ia para 
os estados e o imposto municipal sobre 
as vendas a varejo de combustíveis.

Além disso, houve um forte aumento 
dos repasses do IR e do IPI para os fundos 
constitucionais, como FPE e FPM. Os 
municípios também conquistaram um 
aumento do repasse do ICMS recolhi-
do pelos estados, de 20% para 25%. E a 
União, além das contribuições, manteve 
a cobrança do Programa de Integração 
Social (PIS) e do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (Pa-
sep), que foram alimentar o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), assegu-
rado na Constituição por emenda de José 
Serra, e destinado a financiar o programa 
do seguro-desemprego e o abono salarial.

Nova economia
A avaliação da CAE é que o sistema 

tributário nacional caminha a passos 
largos para a obsolescência e é preciso 
repensá-lo. A incidência tributária sobre 
o setor de serviços, o que mais avança na 
composição do PIB, é menor do que no 
industrial. A média em 2013 dos 20 sub-
setores mais tributados em proporção à 
receita, com percentuais acima de 20%, 
incluía 15 tipicamente industriais, como 
fabricação de móveis (27%), bebidas, 
produtos de borracha e material plástico 
(26,8%).

Enquanto isso, os 20 subsetores de 
menor incidência tributária, a maioria 
do setor de serviços, variavam de 2,3% 
(seguros, resseguros, previdência com-
plementar e planos de saúde) a 9,7% 

(agências de viagem, operadores turísti-
cos e serviços de reserva).

Outro aspecto importante é que 
negócios digitais como Netf lix, Uber, 
Spotify e Airbnb são pouco ou nada 
tributados. São atividades “sem circu-
lação de mercadorias” e que evadem a 
própria classificação como “serviço”, diz 
o relatório da CAE. E há ainda questões 
complexas que precisam ser resolvidas, 
como tributar atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, propriedade intelec-
tual, exploração da imagem pessoal, 
espectro eletromagnético, software e 
bens virtuais, entre outras.

 Além de um novo modelo, que redis-
tribua o ônus tributário incorporando as 
atividades da chamada nova economia, a 
CAE sugere o caminho inverso do adota-
do pelos constituintes de 1987. No lugar 
de deixar o sistema tributário no texto 
constitucional, ele passaria para uma 
legislação infraconstitucional.

Ou seja, qualquer mudança seria mui-
to fácil e simples. “Uma boa estratégia 
em tempos onde será preciso ser rápido 
e moderno para enfrentar as novas deci-
sões”, aconselha a CAE.

Modelo atual foi 
concebido há 50 anos 
nos governos militares

Em 1º de fevereiro de 1987, quando 
a Assembleia Nacional Constituinte 
foi instalada, o Plano Cruzado já havia 
feito água e a hiperinf lação voltara a 
transtornar o dia a dia dos brasileiros. 
Foi nessa conjuntura desfavorável que os 
constituintes se debruçaram sobre uma 

Negócios digitais: modelo 
tributário brasileiro tem pouca 

ou nenhuma incidência
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Sistema tributário

das questões mais complexas do novo 
texto: reformar o sistema tributário na-
cional instituído pelos militares em 1965. 
A Emenda Constitucional 18 mudou a 
Constituição de 1946 e foi absorvida, com 
pequenas alterações, pela Carta de 1967.

O modelo adotado após o golpe de 
1964 reorganizou a administração fa-
zendária federal. Criou a Secretaria da 
Receita Federal em novembro de 1968, 
aumentou a arrecadação e concentrou 
a tributação sobre o consumo em dois 
impostos não-cumulativos: o incidente 
sobre produtos industrializados (IPI) 
federal e o sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias (ICM) esta-
dual. E assegurou um cumulativo sobre 
serviços de qualquer natureza (ISS) 
municipal.

 Na época, os impostos não-cumu-
lativos eram uma novidade. A França, 
que estava na dianteira, generalizaria só 
em 1968 seu imposto incidente apenas 
sobre valor agregado em cada etapa da 
cadeia de produção. O Brasil estava na 
vanguarda. Pela primeira vez, segundo 
o economista Ricardo Varsano em seu 
estudo sobre a evolução do sistema bra-
sileiro ao longo do século, o país contava 
com um sistema tributário e não apenas 
um conjunto de fontes de arrecadação 
com objetivos econômicos.

Mas quase tudo estava nas mãos 
da União, que arrecadava, instituía a 
maioria dos tributos e moldava a atua-
ção do setor privado pela concessão de 
incentivos fiscais. Com autonomia fiscal 
restringida, os estados e os municípios 
contavam com poucos tributos de sua 
competência e recebiam transferências 
da arrecadação federal por meio de 
fundos.

O cenário mudou com o fim do cha-
mado milagre econômico brasileiro, na 
época da ditadura militar. Os incentivos 
fiscais concedidos em demasia corroíam 
a receita federal. Os estados e os municí-
pios passaram a exigir maior autonomia 
e aumento das transferências federais. A 
União voltou a criar tributos cumulati-
vos, com a contribuição para o Programa 
de Integração Social (PIS) e posterior-
mente para o Fundo de Financiamento 
Social (Finsocial), reduzindo a qualidade 
da tributação sobre o consumo.

Preparação
Instituída em 1985 por Sarney, a 

Comissão Afonso Arinos elaborou um 
anteprojeto constitucional apresentado 
em setembro do ano seguinte. Na parte 
tributária, a proposta estava muito pró-
xima do sistema em vigor. Ampliava o 

Referências do pensamento econômico do 
regime militar, Delfim Neto (C) e Roberto 
Campos (C, acima) foram constituintes
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30 anos, Constituição da cidadania

número de tributos e mudava pouco a 
repartição da receita tributária.

O outro projeto, do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA), queria 
estabelecer um Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA) estadual, nos moldes da 
TVA (taxe sur la valeur ajoutée) francesa, 
recolhido no estado de destino e reunin-
do os principais impostos indiretos em 
um tributo de base ampla.

Também trazia outras mudanças, 
como a criação de um imposto geral so-
bre o patrimônio e um municipal sobre 
venda de combustíveis, restringia o IPI 
para poucos produtos, como automóveis, 
bebidas e tabaco. A partilha de recursos 
seria reforçada tanto pela criação de 
fundos alimentados com recursos fede-

rais quanto pela transferência direta de 
impostos.

No entanto, os constituintes não 
adotaram como base nenhum dos dois 
projetos, embora tenham aproveitado 
muitas das propostas. Conforme estudo 
da Consultoria Legislativa da Câmara, a 
solução encontrada por eles preservou 
grande parte da estrutura tributária en-
tão vigente, semelhante ao que propunha 
a Comissão Afonso Arinos, aprofundan-
do a repartição de receitas com estados 
e municípios, como propunha o IPEA.

Nova proposta  
quer simplificar  
e modernizar o 
sistema tributário

O Congresso voltou a debater uma 
nova reforma tributária em 2017. A pro-
posta retoma a ideia, já tentada há mais 
de 20 anos, de criar um imposto sobre 
valor agregado (IVA) que absorveria o 
ICMS estadual. Dessa vez, a iniciativa da 
Câmara dos Deputados propõe unificar 
cerca de sete tributos sobre o consumo, 
simplificar o sistema, evitar perda de 
receita para estados, municípios e União, 
onerar menos as faixas de renda mais po-
bres da população, reduzir a sonegação 
fiscal, tentar destravar os investimentos 
e ajudar o país a crescer.

Tudo isso pode sugerir mais um esfor-
ço descomunal fadado ao fracasso, mas 
encontra um ambiente mais propício na 
medida em que o país precisa urgente-
mente voltar a crescer, na avaliação do 
coordenador da nova reforma, o deputa-
do Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). Para ele, 

Afonso Arinos assina a 
Constituição. Ele foi o único 
integrante da comissão de notáveis 
eleito para mandato parlamentar

Cé
lI

o
 a

zE
vE

D
o

/s
En

aD
o

 F
ED

Er
al

136



Sistema tributário

o sistema tributário virou “um manicô-
mio judiciário”, tão disfuncional quanto 
o cambaleante “Frankenstein”. Além de 
injusto, mata empresas e empregos.

A meta era costurar um grande acor-
do entre senadores e deputados sobre o 
projeto da reforma, para que fosse votado 
antes do calendário eleitoral de 2018, mas 
não foi possível. 

Desde 2017, Hauly já proferiu 135 pa-
lestras, teve 180 reuniões técnicas e en-
contros com entidades de trabalhadores 
e de empresários.

O novo IVA, inspirado nos modelos 
europeu e canadense, já tem nome 
(Imposto sobre Operações com Bens e 
Serviços - IBS) e seria de competência 
estadual. Ele entraria no lugar do IPI, PIS, 
Cofins, Cide, salário educação, além do 
ISS municipal e do ICMS estadual. 

Disciplinado por uma legislação 
nacional (o que facilitaria a vida das 
empresas que hoje precisam respeitar 
27 leis estaduais de ICMS) e cobrado no 
destino, ele seria arrecadado pela nova 
Secretaria da Receita Federativa dos 
Estados, um super fisco à semelhança 
da Receita Federal.

Além do IBS, que seria partilhado 
entre União, estados e municípios, seria 
instituído um imposto seletivo sobre 
energia elétrica, combustíveis, teleco-
municações, cigarros, bebidas e veículos 
automotores. 

O IR e a CSLL seriam fundidos em um 
só tributo sobre a renda. A contribuição 
previdenciária seria mantida. E os muni-
cípios continuariam com tributos como 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) e a Cosip sobre ilumina-
ção pública.

Arcaica
Na época da Constituinte, Hauly esta-

va do outro lado do balcão. Era secretário 
de fazenda do Paraná e ajudou a pressio-
nar os constituintes para partilhar os 
recursos da União a favor dos estados e 
dos municípios.

Mas hoje sua avaliação é de que o erro 
central foi a voracidade com que se abo-
canhou os recursos federais e a União, 
em contrapartida, ter invadido a base 
tributária sobre o consumo com tantas 
contribuições.

Como quase 55% da arrecadação do 
país vem dos tributos sobre o consumo, 
o resultado foi emperrar o crescimento, 
reduzir a capacidade arrecadatória, 
produzir um enorme contencioso com 
guerra fiscal entre os estados e distorcer 
os preços da economia.

O pior é que desde a década de 199, o 
Congresso vem tentando, sem sucesso, 
promover uma reforma de fôlego. A pro-
posta de substituir o ICMS e instituir o 
IVA está na agenda desde 1995, e voltou 
em 2003, 2007 e 2017.
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Luiz Carlos Hauly: país 
precisa da reforma tributária 

para voltar a crescer



Estudo avalia o que 
restou do sonho de 
proteção social plena

Bem-estar social

Constituição impediu volta da 
hiperin� ação, mas di� cultou crescimento, 
aponta consultoria do Senado

Guilherme Oliveira
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Constituição conseguiu 
segurar inflação, mas não 
foi capaz de garantir fim da 
desigualdade social no país
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Imaginar que o Brasil poderia se 
tornar uma Noruega, ou qualquer 
outra nação europeia que alcançou 

o bem-estar social para a sua população, 
norteou as decisões dos constituintes de 
1987. Três décadas depois, o texto consti-
tucional que assegurou avanços notáveis 
nos direitos e nas garantias individuais, 
em clara resposta aos tempos sombrios 
da ditadura militar, pouco ajudou a im-
pulsionar a economia brasileira.

Estudo elaborado pela Consultoria 
Legislativa do Senado para a publicação 
Especial Constituição mostra que o 
maior feito da Carta de 1988 foi permitir 
mudar o cenário de hiperinflação, con-
tribuindo para reduzir a pobreza do país.

Se entre 1988 e 1993, 20,8 % da popu-
lação brasileira recebia menos de US$ 
1,90 por dia, em 1995, um ano depois do 
lançamento do Plano Real, a proporção 
era de 13,5 %. Levando em consideração 
a linha da pobreza não mais utilizada 
pelo Banco Mundial, ressalva o estudo da 
Consultoria, essa taxa caiu ainda mais, 
4,6 % em 2015. Ocorre que atualmente o 

Bird enquadra como pobre quem recebe 
menos de US$ 5,50 por dia.

Plano Real
Após a estabilização da moeda, o país 

nunca mais repetiu os índices de inflação 
estratosféricos da década de 1980.

— Hoje, a situação é de relativa nor-
malidade. Mas do lado real da economia 
não há como dourar a pílula: o Brasil 
fracassou — sublinha o consultor Paulo 
Springer, autor do estudo solicitado pela 
Agência Senado.

Se comparado com as maiores eco-
nomias da América Latina, o desempe-
nho brasileiro só foi melhor do que o da 
Venezuela, no período de 1990 a 2016. 
Dados do Banco Mundial mostram ainda 
que em relação aos cinco emergentes, os 
chamados BRICS, o Brasil perdeu para 
a Rússia, foi muito pior do que a Índia e 

ficou “extremamente” abaixo da China. 
Só não perdeu para o desempenho da 
África do Sul.

Não se pode culpar a Constituição em 
si pelo pífio crescimento da economia do 
país, lembra o consultor no seu estudo. 
“Muitos dos princípios ali expressos 
dependem de regulamentação, que po-
dem contribuir em maior ou menor grau 
para o bom desempenho da economia”, 
acrescenta.

Paulo Springer: 
regulamentação de princípios 
constitucionais podem influir 
no desempenho da economia

Publicado em 
22/03/2018
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30 anos, Constituição da cidadania

 Um dos exemplos mais conhecidos foi 
a diretriz do texto constitucional para o 
controle das contas públicas, que abriu 
espaço para a Lei Complementar 101, de 
2000, conhecida como Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF). O seu objetivo 
é regulamentar as finanças estaduais e 
municipais, além da federal, estabelecen-
do contenção de gastos e endividamento. 
O estudo ressalva que nem a Constitui-
ção nem a LRF foram capazes de impedir 

o descontrole das contas 
públicas. “Isso seria exigir 
muito de uma Constitui-
ção”, observa Springer. 
Porém, as diretrizes legais 
estão lá e precisariam ser 
cumpridas.

Algumas delas foram 
e contribuem na prática 
para evitar a volta da hi-
perinflação. A Constitui-
ção vedou em seu artigo 
164 que o Banco Central 
concedesse empréstimos 
ao Tesouro Nacional, di-
reta ou indiretamente. 
Em outro dispositivo, 
proibiu que o governo se 
endivide para pagar os 
chamados gastos corren-
tes, como pagamento do 
funcionalismo, aposenta-
dorias e manutenção da 
máquina pública.

No entanto, segundo o 
estudo, a Constituição foi 
muito tímida na constru-
ção de um aparato insti-
tucional que fortalecesse 
a autoridade monetária. 
“A deficiência mais óbvia 

foi não ter dado autonomia para o Banco 
Central. Além do Brasil, possivelmente 
só a China não tem um banco central 
independente entre os países mais im-
portantes”, considera Springer. Essa é 
uma questão tão relevante que volta 
e meia retorna à agenda da área eco-
nômica, como aconteceu na gestão de 
Henrique Meirelles à frente do Ministério 
da Fazenda.

Proteção Social
Mas o fato é que os brasileiros en-

frentam cada vez mais dificuldades para 
financiar o custo da sua rede de proteção 
social, inspirada nos modelos das sociais-
democracias europeias. Aliás, uma rede 
que poucos países possuem.

— O Brasil tem mais proteção social 
do que Estados Unidos e países do leste 
asiático, especialmente na parte pre-
videnciária e na saúde — diz Springer. 
Nem a populosa e pobre Índia assegurou 
na sua Constituição, a maior do planeta, 
uma rede semelhante à brasileira.

O texto constitucional de 1988 intro-
duziu ou consolidou vários direitos so-
ciais, como previdência, acesso universal 
à saúde, seguro-desemprego, educação 
gratuita em todos os níveis, assistência 
social e relações de trabalho que chegam 
a exigir que o empregador se preocupe 
com a família do empregado.

A Constituição determina o paga-
mento do salário-família conforme o 
número de dependentes do trabalhador 
pobre, e assistência gratuita aos filhos e 
dependentes em creches e pré-escola até 
os cinco anos. “Além do caráter paterna-
lista, a obrigação gera forte distorção no 
mercado de trabalho. Ao mesmo tempo 
em que obriga o pagamento de salários 

2014 2016

Evolução do PIB per capita

Chile
Índia
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México
Colômbia
Argentina
África do Sul
Brasil
Rússia
Venezuela
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Fonte:  Banco Mundial

Dados consideram todos os países 
partindo do mesmo patamar em 1990

142



Bem-estar social

iguais para trabalhadores iguais, traba-
lhadores com a mesma produtividade 
terão custos diferentes em função da 
composição de sua família, fatores que 
nada tem a ver com o trabalho em si”, 
diz o estudo.

Carga Tributária
É sempre bom lembrar que o estado 

de bem-estar social cobra a conta, diz 
Springer. E essa discussão está na agenda 
do Congresso e da sociedade brasileira, 
quando se debate a reforma da Previdên-
cia ou se altera os mais de 900 artigos 
da Consolidação das Leis do Trabalho, a 
CLT, como feito recentemente. Os contri-
buintes não conseguem mais financiar 
tanto gasto e nem a pesada estrutura da 
administração pública, com suas inefici-
ências e irregularidades.

A carga tributária brasileira é menor 
do que a de vários países desenvolvidos 
que alcançaram o bem-estar social, 
especialmente os nórdicos. Mas, segun-
do o estudo, é muito elevada quando 
comparada a países de desenvolvimento 
econômico semelhante ao Brasil.

De acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), enquanto a média 
brasileira foi de 33% do PIB no período 
de 2010 a 2016, a da América Latina foi 
de 28,6%. Países como México, Argentina, 
Colômbia e Panamá têm carga tributária 
mais baixa que a brasileira, exemplifica 
Springer. A média das economias emer-
gentes, como Rússia e África do Sul, é de 
27,6%, portanto abaixo da brasileira. E a 
dos países do leste asiático é ainda me-
nor, na faixa média de 24,8% de seus PIBs.

Fora isso, a disputa na partilha de 
recursos tributários entre as três esferas 
da Federação brasileira (União, estados 

e municípios), durante a Constituinte, 
moldou um sistema tributário distorcido, 
injusto e regressivo, onde os pobres en-
frentam carga tributária maior do que os 
mais ricos. O emaranhado legal desenha-
do na Constituição de 1988 encareceu 
os custos das empresas, atrapalhando 
a produtividade, um dos fatores que 
contribuem para o baixo crescimento 
econômico do país.

Após sucessivas tentativas de refor-
mar e simplificar o sistema tributário 
nacional nesses trinta anos, o país não 
conseguiu até hoje implantar um imposto 
sobre valor agregado (IVA) sobre o consu-
mo, o que já é praticamente um consenso 
na área acadêmica, conforme o estudo da 
Consultoria do Senado. O IVA substituiria 
o Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), principal fonte de 

Estudo aponta dificuldade do 
país para arcar com custos do 

sistema de proteção social
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30 anos, Constituição da cidadania

recursos para os cofres estaduais, motivo 
da guerra fiscal há anos travada entre os 
estados e altamente regressivo.

Educação
Não há necessariamente um dilema 

entre bem-estar social e crescimento 
econômico, avalia Springer. “E a relação 
de causalidade entre excesso de proteção 
social e crescimento não justifica isola-
damente o desempenho decepcionante 
da economia brasileira”, diz o estudo. 

Outros fatores, como uma “política in-
dustrial desastrada” e a qualidade ruim 
do ensino no país, contribuíram para 
esse resultado.

O Brasil expandiu os gastos públicos 
com educação após 1988 e com as mu-
danças posteriores no texto constitucio-
nal. Dados do Banco Mundial mostram 
que a média alcançada em 28 anos, com 
variação medida até 2016, foi de 4,8% 
do PIB, pouco abaixo dos países ricos, 
com 5% no período, e acima de “ícones” 
da educação, como Japão com 3,7% e 
Coreia do Sul com 3,8%. O problema é a 
péssima qualidade do ensino no país e 
privilegiar os gastos com o nível superior 
em detrimento da educação básica. “Os 
brasileiros ocupam sistematicamente as 
últimas colocações em exames interna-
cionais, como o Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes, o PISA”, 
coordenado pela Organização para Co-
operação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), diz o estudo da Consultoria.

Investimento
Outro aspecto importante é que o 

modelo adotado pelo Brasil desestimulou 
a poupança doméstica e o investimento, 
segundo o consultor. Os gastos da União 
com previdência social, seguro-desem-
prego, abono salarial e benefício de pres-
tação continuada subiram de 5,4% do PIB 
em 1997 para 9,8% em 2016. Esse aumento 

de quase cinco pontos percentuais do PIB 
dos chamados gastos correntes significa 
que a capacidade de poupança do gover-
no caiu na mesma proporção.

Além disso, o brasileiro é conhecido 
por poupar pouco e esse comportamento 
é atribuído à certeza de que será socorrido 
pelo Estado em caso de infortúnios. O 
resultado de tudo isso é um decréscimo 
na taxa de poupança do país. De 20% do 
PIB na primeira metade dos anos 1990, ela 
caiu para cerca de 15% em 2015, ficando 
abaixo da média latino-americana de 19% 
e muito distante dos 46,2% registrados 
por vários países asiáticos.

Essa baixa taxa de poupança interna 
limita o crescimento porque reduz os 
fundos disponíveis para investimento. E 
recorrer à poupança externa produz de-
sequilíbrios no balanço de pagamentos, 
insustentáveis no longo prazo. Segundo o 
estudo, a experiência internacional mos-
tra que dificilmente um país consegue 
sustentar deficits externos acima de 4% 
do PIB por longos períodos.

— Optamos por um modelo que pri-
vilegia a geração atual. Outros modelos, 
como os do leste asiático, privilegiam as 
gerações futuras. Não há como dizer que 
um modelo seja melhor do que o outro. 
Mas é importante entender que o grau de 
proteção social tem impacto importante 
sobre o desempenho da economia — con-
clui Springer.

Taxa de investimento
Média de investimento em 
percentual do PIB de 1988 a 2016

China
Coreia do Sul
Índia
Japão
Chile
Rússia
Venezuela
México
Alemanha
Peru
Estados Unidos
Colômbia
Brasil
África do Sul
Reino Unido
Argentina

40,9%
33,6%
31,8%
27%

23,9%
23,5%
22,6%
21,9%
21,6%
21,3%
21,2%
21%

19,6%
19%

18,5%
17,3%

Fonte:  Banco Mundial
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Gastos do país na educação 
não se refletem na 

qualidade do ensino
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Foto-história
A proteção dos direitos das minorias

Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, recebe cocar do líder Kaiapo, Poropot, em gesto simbólico
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Manifestação de centrais sindicais em defesa de direitos trabalhistas na rampa do Congresso Nacional
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No Plenário, entre as mulheres de 
mãos dadas, a senadora Eunice 

Michiles, a primeira mulher a ocupar 
um lugar no Senado Federal depois 

da Princesa Isabel. Entre as novatas, 
Benedita da Silva, liderança carioca 

eleita deputada federal em 1986

O esforço das 
mulheres para criar 
condições favoráveis 
à sua emancipação, 
frente a uma 
herança histórica 
de subordinação, 
faz parte do próprio 
conceito de Estado 
democrático de direito
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Foto-história
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Cacique Raoni cumprimenta o senador 
Severo Gomes (PMDB-SP) durante 
os trabalhos da Subcomissão dos 
Negros, Populações Indígenas, Pessoas 
Deficientes e Minorias. O líder da etnia 
caiapó é conhecido internacionalmente 
por sua luta pela preservação da 
Amazônia e dos povos indígenas
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Foto-história

Um dos princípios 
fundamentais da 
dignidade da pessoa 
humana, o princípio 
da igualdade, é 
posto em xeque 
face às condições 
de locomoção das 
pessoas cadeirantes. 
A Constituinte emergia 
como a oportunidade 
que os segmentos 
sociais teriam para 
desafogar suas 
necessidades e 
exigências represadas 
e garantir lugar na 
estrutura nacional.
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Benedita da Silva e Paulo Paim, 
titulares da Subcomissão 

dos Negros, das Populações 
Indígenas e Minorias

No Brasil, mesmo 
sendo pouco mais 
de 50% do total 
de habitantes, a 
população negra 
é historicamente 
marginalizada. Além de 
o texto constitucional 
enunciar como 
princípio fundamental 
a igualdade de 
direitos e de salários 
sem discriminação 
de cor, uma das 
principais conquistas 
do movimento negro 
durante a Assembleia 
Constituinte foi a 
classificação do 
racismo como 
crime inafiançável.
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Foto-história

Criança engraxate abordada pela imprensa 
na entrada do Congresso Nacional: o 
desafio é transformar a “Constituição 
Cidadã” como lema para uma cidadania 
incorporada ao cotidiano do brasileiro
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Com a percepção de que o poder se 
abria para as manifestações do povo pela 
primeira vez em mais de duas décadas, 
o resultado foi uma intensa vontade de 
participar e influir nos rumos da Assembleia.
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Foto-história
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O influxo de 
representantes de 
todas as categorias 
imagináveis foi 
o que garantiu a 
legitimidade e a 
autenticidade social 
do texto que viria a 
ficar conhecido como 
Constituição Cidadã.
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Foto-história

Além de conseguir encaminhar propostas 
de inclusão social e de proteção às 

minorias, a Constituinte de 1987 foi a 
primeira a contar com a presença física do 

povo brasileiro no Congresso Nacional
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País expande rede 
de ensino, mas 
peca na qualidade

Educação e Cultura

Avanços graduais marcam 
setor, que ainda busca 
objetivos de� nidos em 1988

Guilherme Oliveira
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30 anos, Constituição da cidadania
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Educação como direito 
universal: últimos 30 anos 
foram de expansão do 
número de estudantes
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Se algo permaneceu constante no 
Brasil entre 1988 e 2018 é o estado 
da educação básica. A abrangên-

cia, a qualidade e a saúde financeira do 
sistema de ensino para crianças e ado-
lescentes continuam entre as principais 
preocupações da sociedade. A Consti-
tuição Federal foi escrita com uma série 
de objetivos traçados para a educação. 
Trinta anos depois, são esses mesmos ob-
jetivos que o país ainda aspira alcançar.

Houve, sim, avanços. A educação 
formal chega hoje a uma parcela bem 
maior da população, há destinação or-
çamentária garantida e o ensino superior 
também se expandiu. A qualidade do 
ensino, no entanto, continua vacilante. A 
meta de atender aos estudantes em tem-
po integral — uma ambição que vem da 
Assembleia Constituinte — permanece 
ainda um desafio.

Para o educador Célio da Cunha, o 
setor da educação luta para reparar um 
pesado deficit histórico e para reverter 
um abandono estrutural que vinha de 
décadas. Ele é autor do livro O MEC pós-
Constituição, que estuda as sucessivas 

gestões do Ministério da Educação no pe-
ríodo democrático recente, e afirma que 
os avanços possíveis até hoje se devem a 
um longo processo de aperfeiçoamento 
da gestão do Ministério da Educação, 
que foi capaz de estabelecer, em algumas 
áreas, rumos que se mantiveram através 
das diferentes gestões:

— Quebra de continuidade é sempre 
prejudicial. Em educação, não adianta 
investir só numa variável, porque isso 
pode ser anulado por outra. É preciso não 
só uma visão sistêmica, mas também um 
projeto de país.

A continuidade, decisiva para o suces-
so de algumas iniciativas específicas, foi 
preservada, por exemplo, no sistema de 
avaliação pública do ensino, nos fundos 
constitucionais de financiamento da 
educação e no nível superior.

Por outro lado, cada gestão teve 
prioridades diferentes em relação a qual 
etapa da educação básica priorizar, e 
isso se refletiu em iniciativas desencon-
tradas e pontuais que focalizaram ora 
o nível fundamental ora o médio. Um 
sinal dessa instabilidade é a oscilação no 

desempenho mensurado dos estudantes 
brasileiros através dos anos.

Universalização
Um dos sucessos mais relevantes — e 

ainda em construção — da educação bra-
sileira sob a vigência da Constituição de 
1988 foi a gradual expansão da cobertura 
da rede de ensino, refletida no crescimen-
to da frequência escolar regular em todas 
as faixas etárias.

Uma das parlamentares constituintes 
que atuou nas discussões sobre o setor 
da educação foi a então deputada pelo 
Espírito Santo Rita Camata. Ela lembra 
que levar mais jovens para a escola era 
prioridade da Assembleia:

— Para nós, o importante era buscar 
a garantia de universalização do acesso à 
educação. Posteriormente, o sentimento 
era buscar qualidade, porque não im-
porta só garantir a matrícula, tem que 
ter o estímulo para o jovem continuar 
na escola e se prover do conhecimento.

A segunda parte dessa trajetória 
tem se mostrado mais desafiadora. Os 
resultados bianuais do Sistema de Ava-

Publicado em 
12/4/2018
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30 anos, Constituição da cidadania

liação da Educação Básica (Saeb) nas 
áreas de língua portuguesa e matemáti-
ca mostram que o país não foi capaz de 
emplacar uma evolução consistente no 
desempenho dos estudantes no tocante 
a esses conhecimentos básicos.

No entanto, para Carolina Fernandes, 
coordenadora de Relações Governamen-
tais do Instituto Todos pela Educação, 
essa realidade deve ser entendida dentro 
de um contexto:

— O que houve no Brasil foi que, quan-
do o direito à educação foi universaliza-
do, houve uma rápida expansão de um 
modelo de escola que antes era oferecido 
para poucos para atender a uma popu-
lação muito maior e mais diversificada. 
Com esse modelo, a escola não foi capaz 
de compensar a falta de repertório das 
crianças advindas de famílias mais po-
bres e com menos escolaridade.

Também deputado constituinte, 
Átila Lira concorda com essa avaliação. 
Ele atuou como secretário estadual de 
Educação no Piauí e avalia que alguma 

oscilação é esperada, uma vez que a 
disseminação do ensino formal trouxe 
para as estatísticas um grupo grande de 
jovens que antes não estava na escola. 
Segundo ele, essa ampliação em si é uma 
melhora na qualidade do sistema como 
um todo:

— Não existe contradição entre 
universalização e qualidade. Antes da 
universalização, o ensino era bom para 
as classes média e rica. Com a universa-
lização, todas as escolas passaram a ter 
o mesmo padrão. Melhorou o combate à 
evasão e à repetência.

O esforço de universalização da edu-
cação representou a porta de entrada no 
ensino para uma maioria populacional 
que antes não era contemplada. O edu-
cador Célio da Cunha pondera que esse 
fator nem sempre é visível para quem já 
tinha o direito assegurado antes desse 
movimento:

— Sob o ponto de vista dos segmentos 
privilegiados da sociedade, a qualidade 
pode ter piorado, mas quem não tinha 
acesso teve indiscutível melhoria.

Qualidade
Essas ponderações não significam 

que a qualidade da educação pública 
deva ser tida como aceitável no atual 
estado. Os desafios atuais têm a ver, 
principalmente, com investimento. Mais 
especificamente, com a distribuição do 
gasto público no setor.

A Constituição integrou os municí-
pios à rede de educação pública, como 
estratégia para fazer capilarizar o ensino 
formal.

As prefeituras assumiriam o nível 
fundamental, e os governos estaduais 
priorizariam o médio.
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Resultados da avaliação da educação básica (Saeb)

Pro�ciência em língua portuguesa
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Crescimento do número de matrículas 
incorporou ao sistema parcelas da 
população antes excluídas. Desafio 
agora é o avanço da aprendizagem

Para Átila Lira, isso representou um 
avanço organizacional em relação ao 
quadro anterior. Além de levar à amplia-
ção das redes, deu espaço para o desen-
volvimento de uma etapa da educação 
que costumava ficar à margem.

— [Antes da Constituição] os estados 
ficavam com a responsabilidade integral 
do ensino fundamental, da pré-escola ao 

ensino médio. Isso fazia com que o ensino 
médio pouco estivesse presente no Brasil 
como um todo.

Para ajudar os municípios a cum-
prirem suas novas responsabilidades, a 
carta de 1988 previu a formação de um 
fundo nacional a ser abastecido pelos 
estados e pela União. Regulamentado 
em lei em 1996, ele começou a funcionar 
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como o Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino Fundamental 
(Fundef), com prazo de dez anos.

Em 2007, quando de seu vencimento, 
o fundo foi reformulado. A União deixou 
de contribuir como regra, passando a 
despejar recursos apenas nos estados 
que, a cada ano, não atingissem uma cota 
mínima de investimento por estudante. 
As demais fontes de receita, provenientes 
de impostos estaduais, ganharam mais 
peso, e o fundo passou a cobrir também 

o ensino médio. Assim, ganhou o nome 
de Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fundeb) e o 
prazo de validade de 14 anos.

A transformação do Fundef em Fun-
deb representou um salto no valor inves-
tido. Além do fundo, a Constituição obri-
gou os entes da federação a reverterem 
um percentual mínimo das suas receitas 
para a manutenção e o desenvolvimento 
do ensino — 18% para a União, 25% para 
estados e municípios.

Quando combinados todos esses 
aportes ao longo dos anos, nota-se que o 
Brasil foi capaz de elevar gradualmente a 
fatia do seu produto interno bruto (PIB) 
dedicada à educação — um indicador 
importante, valorizado pelos países 
da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
entidade internacional à qual o Brasil 
pleiteia adesão desde 2017.

O percentual do PIB brasileiro desti-
nado à educação é semelhante ao de na-
ções desenvolvidas. No entanto, devido 
ao fato de o país possuir mais estudantes, 
o investimento per capita ainda é menor 
do que o desejado.

No atual cenário de investimentos, 
os municípios encontram dificuldade 
para cumprir as suas obrigações. Alessio 
Costa Lima, presidente da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), explica que as tentativas da 
Constituição e das leis posteriores de dis-
tribuir as competências de cada ente têm 
colocado as prefeituras em situação difícil.

— Temos observado historicamente 
que o município cada vez recebe mais 
responsabilidades, contudo a ampliação 
de recursos não vem na mesma propor-
ção. Os dirigentes não têm como honrar 
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as responsabilidades legais, levando a 
judicialização, o que gera problemas 
maiores no sistema de ensino. A política 
colaborativa precisa ser aprimorada.

Ele sugere que a União deveria ter 
participação maior e mais regular no 
Fundeb. Em 2017, apenas nove estados re-
ceberam a complementação — os demais 
não tiveram a ajuda extra, considerada 
fundamental. Para que isso aconteça, 
uma solução imediata seria elevar o 
custo-aluno, o que levaria mais estados 
a necessitarem da complementação, po-
dendo contar assim com recursos extras. 
A longo prazo, uma reforma tributária 
seria necessária.

Outro ponto em que os municípios 
precisam de ajuda é na construção e 
manutenção de creches. Segundo Costa 
Lima, a União auxilia apenas na cons-
trução dos estabelecimentos, mas as 
maiores despesas estão na manutenção. 
Além disso, pelo cuidado especializado 
necessário, o custo por criança atendida 

é maior do que o de um estudante da 
educação básica — apesar de o valor 
destinado pelo Fundeb ser o mesmo.

O presidente da Undime, que é secre-
tário de Educação do município de Alto 
Santo (CE), ressalta que a Constituição 
fez certo em cobrar responsabilidades 
dos municípios, e rechaça excluí-los do 
sistema de educação.

— O município é o endereço certo. 
É o mais próximo do cidadão, é lá que 
a criança reside. Os pais batem à porta 
do prefeito para cobrar e é mais fácil de 
acioná-lo judicialmente. Não há excesso 
de responsabilidades. O problema é a 
distribuição [de recursos].

A deputada constituinte Rita Camata 
observa ainda um outro fator, mais con-
temporâneo, que incide sobre a qualidade 
da educação pública. O aumento da renda 
das famílias a partir dos anos 2000, fruto 
da estabilização econômica, representou 
uma oportunidade para que a classe 
média migrasse em peso para o sistema 

Constituintes Rita Camata e Átila 
Lira: intenção da Carta foi de 
expandir o ensino integrando os 
municípios à educação pública

Municípios têm dificuldades 
orçamentárias para cumprir suas 
obrigações constitucionais
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privado. A atual crise econômica, porém, 
pode estar revertendo essa tendência.

— A classe média saiu da escola públi-
ca. Assim, deixou de fazer a demanda por 
qualidade. Isso é um fenômeno moderno, 
pós-Constituição. Hoje vê-se a classe 
média voltando e tensionando para que 
a qualidade do ensino seja melhor.

Superior
Não é correto falar em uma busca 

pela universalização do ensino superior, 
dadas as características que diferenciam 
a educação básica da formação univer-
sitária. Porém, esse setor também expe-
rimentou uma expansão significativa 
do número de estudantes atendidos, em 
especial nos anos 2000. 

Essa expansão significou, também, 
maior inclusão. Segundo a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições 
de Ensino Superior no Brasil (Andifes), 
cerca de 70% dos estudantes universi-
tários vêm de famílias com uma renda 

média inferior a dois salários mínimos 
per capita. Para Emmanuel Tourinho, 
presidente da entidade e reitor da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA), isso 
traz um grande benefício e também uma 
grande necessidade.

— Hoje as universidades acolhem um 
número maior de alunos em condição de 
vulnerabilidade socioeconômica, o que 
é muito bom porque o ambiente passa 
a estar mais de acordo com a composi-
ção da sociedade e criamos condições 
para enfrentar a desigualdade. Mas isso 
também gera uma pressão sobre o orça-
mento. Precisamos de um investimento 
maior em assistência estudantil.

A grande contribuição da Constitui-
ção para o ensino superior foi a garantia 
da autonomia didático-científica, admi-
nistrativa, gerencial e financeira para as 
instituições. No entanto, essa autono-
mia nem sempre se realiza no tocante 
às finanças. As universidades federais, 
por exemplo, ainda dependem quase ex-

clusivamente de aportes do Ministério 
da Educação para constituírem seus or-
çamentos, e encaram muita interferência 
da União na forma de limitações para 
financiamento externo.

Conforme explica Tourinho, quando 
uma universidade federal capta recursos 
através de uma parceria, seja com o setor 
privado ou com um ente governamental, 
ela não pode usá-los para investimentos. 
Isso porque ela não pode exceder o valor 
previsto na sua dotação orçamentária — 
que é exclusivo para custeio. A verba fica 
retida pela União, a menos que a univer-
sidade abra mão da mesma quantia no 
seu repasse do Tesouro. Isso significaria, 
porém, ter que usar a verba arrecadada 
com o trabalho de pesquisa para despe-
sas correntes internas.

— Isso é ilógico, não tem nenhuma 
razoabilidade e, do nosso ponto de vista, 
é inconstitucional. Isso tem inibido a in-
teração da universidade com setores que 
precisam da expertise e limita a possibi-
lidade de contribuir com interesse social.

A mesma visão é compartilhada por 
Célio da Cunha, que vê nas restrições ao 
autofinanciamento um dos principais 
obstáculos para que o potencial das 
universidades brasileiras seja realizado 
à plenitude.

— Universidade que depender só do 
MEC não vai para frente. Há inúmeras 
oportunidades internacionais de busca 
de financiamento. Não é para substituir 
o poder público, é para complementar.

O pesquisador observa também que, 
hoje, as universidades têm dificuldades 
para trazer cérebros do exterior, pois não 
podem oferecer salários competitivos — 
precisam se ater a uma regra de equiva-
lência com o cenário interno.
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Número maior de universitários 
de classes baixas exige mais 

gastos em assistência estudantil

m
Ar

iA
n

A 
co

st
A/

AG
ên

ci
A 

u
n

B

167



30 anos, Constituição da cidadania

Cultura

Até 1985, o Ministério da Educação 
abrigava também as políticas públicas 
para a área da cultura. Foi naquele ano 
que o governo federal criou uma estru-
tura institucional à parte para o setor. 
O estabelecimento do Ministério da 
Cultura (MinC) prenunciou uma inflexão 
no papel do Estado brasileiro em relação 
às práticas culturais, passando a ser 
indutor delas.

A Constituição de 1967 fazia referên-
cias apenas vagas à cultura, afirmando 
ser dever do Estado ampará-la e proteger 
documentos, obras de arte, locais de 
valor histórico, monumentos, jazidas 
arqueológicas e paisagens naturais.

Já a carta de 1988 dedicou um capítulo 
próprio (embora pequeno) à cultura, no 
qual era explicitado, pela primeira vez, o 
dever do Estado de garantir ativamente o 
acesso às fontes de cultura e o exercício 

dos direitos culturais e de incentivar a 
difusão das manifestações culturais.

Para o advogado Guilherme Varella, 
que foi secretário de Políticas Culturais 
do MinC entre 2015 e 2016, a “autonomia 
conceitual” garantida pela Constituição 
foi um impulso importante para esta-
belecer um ambiente favorável à futura 
organização de um aparato público da 
cultura.

— Isso resulta em reconhecimento 
simbólico e, depois, em sentido progra-
mático, em realização através dessa 
grande diretriz constitucional do Estado 
social que é executor de um programa. 
Incumbir o Estado de garantir os direi-
tos é importante porque dá um sentido 
robusto de política pública e exige que o 
aparato institucional-jurídico do Estado 
se estruture para dar conta disso.

Os primeiros anos de atividade do mi-
nistério deixaram como maior legado as 
legislações de financiamento de projetos 
culturais. A primeira delas, em 1986, foi 
o Fundo de Promoção Cultural, que con-
cedia abatimentos do imposto de renda 
para incentivar doações, patrocínios e 
investimentos em favor de entidades 
culturais cadastradas no ministério. O 
fundo se converteu, em 1991, no Fundo 
Nacional da Cultura.

No mesmo ano, a pasta patrocinou a 
elaboração do Plano Nacional de Apoio à 
Cultura (Pronac), popularmente conhe-

Guilherme Varella: Constituição 
exige que o Estado tenha estrutura 
para cumprir seu papel de 
fomentador da cultura 

Cultura
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cido como “Lei Rouanet” (em referência 
ao então secretário, o diplomata Sérgio 
Paulo Rouanet), em vigor até hoje, que 
também usa isenções fiscais para forti-
ficar a captação financeira de projetos.

Varella avalia que a existência dessas 
iniciativas não significa que o Estado 
esteja cumprindo a sua função de fomen-
tador. Para ele, a prevalência delas indica 
que ainda cabe fundamentalmente à ini-
ciativa privada o sustento das atividades 
culturais.

A maioria das providências tomadas 
para criar uma estrutura pública para a 

cultura no Brasil são consideravelmen-
te posteriores aos debates que deram 
origem à Constituição. À parte as legis-
lações que criaram canais de financia-
mento, as iniciativas mais importantes 
nesse sentido pertencem ao século XXI.

Emendas constitucionais de 2003, 
2005 e 2012 criaram, respectivamente, 
os fundos estaduais de fomento, o Plano 
Nacional de Cultura — conjunto de me-
tas e diretrizes para o setor — e o Sistema 
Nacional de Cultura — que articularia 
as diversas instâncias de execução das 
políticas públicas.

Espetáculo “E a noiva não quer 
casar...” (1982-1985): com a Carta de 

88, garantir o acesso à cultura passou 
a ser dever constitucional do Estado 
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A TV Senado resgatou material 
de arquivo dos Diários da 
Constituinte, para mostrar como 
foram os debates e propostas sobre 
a educação

Educação na Constituinte 
http://bit.ly/educacao-na-
constituinte

+

Essas previsões foram concretizadas 
de forma incompleta ao longo do tempo 
— o Plano foi regulamentado apenas em 
2010, cinco anos depois de sua inclusão 
na Constituição, e o Sistema aguarda 
sua normatização específica até hoje. 
Guilherme Varella explica que faltam 
etapas fundamentais — como a atri-
buição de competências específicas aos 
entes da federação, as orientações para 
a distribuição de recursos e a integração 
da gestão — cujo vácuo impede a capila-
rização das políticas públicas pelo país e 
deixa o setor institucionalmente frágil.

— Constitucionalizar uma política 
pública não é garantia de efetividade. 
O Plano Nacional é fundamental como 
norma, mas, apesar disso, nunca foi ab-

sorvido pela gestão cultural brasileira 
como um instrumento efetivo. O Sistema 
Nacional foi anunciado, mas nunca regu-
lamentado, e isso se sente no cotidiano 
da gestão.

Apesar dessas insuficiências, a luz 
própria que a cultura ganhou no enun-
ciado da Constituição tem seu valor. 
Isso pôde ser visto, por exemplo, nas 
duas ocasiões em que o MinC teve seu 
status reduzido: em 1990, quando o então 
presidente Fernando Collor converteu-o 
em uma secretaria especial vinculada ao 
Palácio do Planalto; e em 2016, quando 
o presidente Michel Temer extinguiu a 
pasta. Em ambos os casos houve reação 
das categorias atuantes no setor, forta-
lecida pela garantia constitucional da 

presença do Estado. Em ambos os casos, 
o ministério foi restabelecido.

Esse “papel catalisador” da Consti-
tuição, segundo Varella, também con-
tribuiu para elevar os direitos culturais 
ao patamar de outras garantias cívicas já 
consolidadas no entendimento da socie-
dade. Apesar de não constar do artigo 5º 
(o repositório dos direitos fundamentais), 
a presença dessa ideia no texto constitu-
cional permite que o exercício da cultura 
esteja mais protegido de relativizações 
quando contraposto a outros direitos — 
um exemplo são os festejos de Carnaval, 
que fecham ruas, mas não podem ser 
considerados afrontas à liberdade de 
ir e vir, uma vez que estão igualmente 
balizados na Constituição.
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Festival de Dança de Joinville: 
Constituição garante cultura na esfera 
do Estado apesar dos problemas 
orçamentários e institucionais
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Saúde

Amplo debate sobre 
sistema único serviu 
de base para Carta

Saúde

Embrião do SUS foi gerado em série 
de encontros setoriais e garantiu 
atendimento médico a todo cidadão

Guilherme Oliveira
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Criado pela Constituição de 88, o SUS foi 
formulado como um sistema universal, 
para atender a todos, independente de 
contribuição financeira



A “Constituição Cidadã” de 1988 
ganhou essa alcunha pelo foco 
na proteção social e na inclusão 

democrática por meio da prestação de 
serviços públicos e da garantia de liber-
dades e direitos. Esse conceito foi larga-
mente discutido na Assembleia Nacional 
Constituinte, que produziu o texto, por 
sua vez influenciada pelas articulações 
sociais que vocalizaram as demandas 
do período autoritário que a antecedeu.

Essa história é conhecida. O detalhe é 
que, pelo menos para um eixo temático 
da Constituição, esse processo aconteceu 
antes de Ulysses Guimarães declarar 
abertos os trabalhos da Constituinte.

A saúde foi objeto de um grande de-
bate setorial nos anos que antecederam 
a retomada democrática, e esse debate 
chegou, por conta própria, a conclusões 
que mais tarde embasariam os parla-
mentares da redação do novo marco 
constitucional.

Reforma
No dia 17 de março de 1986, pouco 

menos de um ano antes da abertura da 

Constituinte, o setor da saúde se reuniu 
no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, 
para, essencialmente, antecipar as dis-
cussões que os parlamentares teriam 
entre si.

Nesse dia foi aberta a 8ª Conferência 
Nacional de Saúde (CNS), evento consi-
derado um marco histórico para o país 
pelo impulso que deu a discussões sobre 
bem-estar social que, mais tarde, chega-
riam à Constituição.

Em março de 1986, profissionais de 
todo o país se reuniram em Brasília para 
discutir o sistema público de saúde.

A 8ª CNS ref letia um momento de 
intenso debate sobre a transformação 
do sistema de saúde do Brasil. Apenas 
quatro edições do encontro foram rea-
lizadas entre 1941 e 1967. A partir dos 
anos 1970, no entanto, ganhou tração o 
movimento que pretendia promover uma 
reforma sanitária no país. Com isso, mais 
quatro conferências foram realizadas, 
culminando na de 1986, considerada a 
mais importante e significativa de todas.

A reforma sanitária partiu do princí-
pio de que o sistema de saúde do Brasil 

Fiocruz
Democracia é saúde 
http://bit.ly/video-fiocruz

+

Publicado em 
16/5/2018
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era profundamente restritivo e virtu-
almente inacessível para boa parte da 
população — especialmente a parcela 
mais vulnerável.

Apenas trabalhadores com carteira 
assinada tinham acesso ao atendimento 
hospitalar de maior qualidade, que era 
gerido pelo hoje extinto Instituto Nacio-
nal de Assistência Médica da Previdência 
Social (Inamps). As contribuições traba-
lhistas formais sustentavam essa estru-
tura. Quem não tinha vinculação com 
o mercado formal de trabalho dependia 
das redes municipais e estaduais, que 
eram desarticuladas e possuíam menos 
recursos. Havia ainda o trabalho das 
santas casas, voltado principalmente a 
pessoas em situação de indigência.

O objetivo da reforma sanitária era 
erguer um sistema unificado, com co-
ordenação nacional e execução descen-
tralizada, financiada publicamente e 
que atendesse universalmente a todos os 
cidadãos. No entanto, segundo a concep-
ção de seus proponentes, isso não deveria 
se restringir a mudanças administrativas 
e burocráticas na estrutura já existente. 
Transferir os serviços do Inamps para o 
Ministério da Saúde (que se preocupava 
principalmente com a saúde coletiva e o 
combate a endemias e epidemias), porém 
mantendo o formato já adotado, não 
seria suficiente.

No contexto dessa discussão, o mé-
dico Sérgio Arouca, presidente da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), abriu os 
trabalhos da 8ª CNS com um discurso em 
que teceu uma comparação entre saúde e 
democracia. Segundo argumentou, uma 
melhoria duradoura do sistema de saúde 
somente viria se inserida num modelo de 
Estado de bem-estar social, com amplo 

atendimento público às necessidades da 
população.

Era uma introdução consolidada e 
condensada dos principais objetivos da 
Constituição de 1988.

Arouca se aventurou na carreira polí-
tica: filiado ao antigo Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), concorreu nas eleições 
presidenciais de 1989 como vice na cha-
pa de Roberto Freire, que conquistou o 
oitavo lugar na corrida, obtendo pouco 
mais de 1% dos votos. Depois, foi depu-
tado federal pelo Rio de Janeiro entre 
1991 e 1999.

Sistema universal
Do impulso oferecido pelos debates 

da Conferência ganhou corpo a principal 
proposta para a saúde dentro da nova 
Constituição Federal: o Sistema Único 
de Saúde (SUS).

O SUS nasceu com a expectativa de 
obedecer a princípios que, para seus 
defensores, eram falhos no país: a saúde 
deveria ser um direito de todo cidadão 
—independente de contribuição oficial 
ou de ocupação formal — e um dever do 
Estado; as ações de saúde deveriam ser 
amplas, indo da prevenção ao tratamen-
to; e a gestão deveria ser descentralizada 
e participativa, permeável ao controle 
social.

O novo sistema ganhou previsão cons-
titucional imediata, mas só nasceu na 
prática em 1990, com a aprovação da lei 
que regulamentou o funcionamento dos 
serviços de saúde dentro do novo regime. 
O Inamps somente foi extinto em 1993, 
mas o SUS assumiu as suas atribuições 
fundamentais, passando o comando 
do atendimento para o Ministério da  
Saúde.
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O modelo introduzido era novidade 
para o Brasil e sua formulação teórica 
colocou-o na vanguarda global, mas ele 
não foi a primeira experiência de saúde 
universal no mundo — o Reino Unido, 
por exemplo, serviu de modelo para os 
constituintes brasileiros.

De início, um dos desafios foi geren-
cial: promover a transição administrativa 
dos serviços de saúde de uma instituição 
para outra, adaptando processos e roti-
nas ao mesmo tempo em que se expandia 
a prestação.

A outra grande barreira que se apre-
sentou foi a do financiamento. O SUS faz 
parte do arcabouço da seguridade social, 
que inclui ainda a previdência social e a 
assistência. A Constituição determinou 
também que todos os entes da federação 
— União, estados e municípios — contri-
buíssem com recursos específicos para 
a saúde, porém não detalhou como isso 
funcionaria.

O ex-ministro Agenor Álvares, titular 
da pasta entre 2006 e 2007, explica que 
não se deve encarar esses obstáculos 
como algo que eventualmente será supe-
rado de forma definitiva, mas sim como 
desafios constantes.

— O SUS não é um processo acabado, 
ele está em constante modificação. É 
preciso haver essa clareza. Não tem um 
prazo. Ele vem sendo aperfeiçoado pau-
latinamente. Temos problemas de gestão, 
com grande interferência política em vá-
rios segmentos, e o SUS convive com um 
subfinanciamento que se perenizou. O 
que é pior, isso repercute na provisão de 
serviços. O Estado brasileiro sabe disso, 
são pontos focais que temos que resolver. 
Mas eles não devem contaminar a lógica 
do sistema.

Hoje atuando como assessor da Fio-
cruz em Brasília, Álvares era consultor da 
Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) no Brasil durante os trabalhos 
da Assembleia Nacional Constituinte 
e participou ativamente dos debates 
do período que impulsionaram a uni-
versalização dos serviços de saúde. Ele 
destaca a participação popular durante o 
processo de elaboração da carta e afirma 
que o SUS não foi uma concessão dos 
parlamentares, mas sim uma conquista 
resultante dos esforços pela reforma 
sanitária.

Financiamento
Apenas em 2000 o Congresso Na-

cional conseguiu entregar, por meio de 
emenda constitucional, uma previsão da 
regulamentação da participação de cada 
um. Essa regulamentação, por sua vez, 
levou outros 12 anos para ficar pronta. 
Ela definiu que os municípios e o Distrito 
Federal apliquem no setor, anualmente, 
um mínimo de 15% da arrecadação dos 
impostos em ações e serviços públicos de 
saúde. Os estados devem contribuir com 
pelo menos 12%.

Já a União não teria parcela fixa: ela 
aplicaria a cada ano o mesmo valor reser-
vado no ano anterior, com o acréscimo 
da variação do Produto Interno Bruto 
(PIB). Três anos depois, nova emenda 
voltou a modificar a participação federal, 
vinculando-a à receita corrente líquida: 
pelo menos 15% desse montante.

Agenor Álvares aponta outros empe-
cilhos ao longo do tempo. No início da 
vigência do SUS, a Constituição indicava, 
através do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias (ADCT), que, 
enquanto não houvesse a definição do 

Agenor Álvares: problemas de gestão 
e subfinanciamento não podem 
contaminar a lógica do sistema
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financiamento repartido, 30% do orça-
mento da seguridade social deveria ser 
destinado à prestação da saúde. Segundo 
o ex-ministro, isso nunca foi cumprido.

Já no início dos anos 1990, prossegue 
ele, o antigo Ministério da Previdência 
Social bloqueou repasses, fazendo com 
que o Ministério da Saúde tivesse que 
recorrer a empréstimos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). Como o 
fundo é abastecido principalmente por 
contribuições tributárias do mercado de 
trabalho formal, isso refletiu, ironicamen-
te, o modelo excludente pré-SUS.

O sistema ganhou um reforço com a 
criação, em 1997, da Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação Financeira 
(CPMF). Conhecida popularmente como 
“imposto do cheque”, ela incidia sobre to-

das as transações bancárias da economia 
nacional e era destinada em grande parte 
para o financiamento da saúde.

A CPMF chegou a compor cerca de 
um terço de todo o orçamento do setor. 
Isso, contudo, foi perdido em 2007, quan-
do o Senado rejeitou prorrogar a vigência 
do imposto. O fim da contribuição gerou 
um impacto negativo de R$ 40 bilhões 
sobre a seguridade social já no ano se-
guinte e obrigou o Ministério da Saúde 
a novamente correr atrás do prejuízo. 
Isso porque o próprio estabelecimento 
da CPMF não veio sem contrapartidas.

— A CPMF era uma fonte substitutiva: 
quando ela entrou, parte do orçamento 
saiu. Teria que haver uma recomposição. 
O ideal seria uma negociação para dar 
um valor extra para a saúde junto com a 

Constituição estabeleceu que União, 
estados e municípios participem do 
financiamento da saúde; percentuais só 
foram definidos a partir de 2000
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derrubada da CPMF — recorda Álvares. 
Não foi o que aconteceu, porém.

Judicialização
Os problemas perenes de financia-

mento do SUS são agravados pelo que 
Álvares aponta como excesso de judicia-
lização das vagas nos hospitais públicos. 
Isso também decorre das aspirações da 
Constituição: uma vez que a saúde é ga-
rantida como um direito fundamental, 
entrar na Justiça para cobrar atendimen-
to, leito ou provisão de medicamentos 
costuma ter resultado positivo.

Na visão do ex-ministro, entretanto, 
isso distorce o sistema. Ele adianta que os 
cidadãos estão dentro de suas prerrogati-
vas quando buscam reparação judicial ao 

se sentirem lesados na prestação de ser-
viços por parte do Estado, mas observa 
que essa movimentação pode beneficiar 
pessoas que podem pagar pelo mesmo 
atendimento na rede privada, em detri-
mento de quem depende unicamente dos 
hospitais públicos.

— A fila [do SUS] é técnica, mas um 
juiz pode determinar que uma pessoa 
entre na frente. Quando um juiz confere 
ação judicial para pessoas que não pre-
cisam daquele atendimento ou insumo, 
você tira quem está na fila.

 A necessidade de adaptar a rotina de 
atendimentos às determinações judiciais 
é um entrave ao funcionamento do SUS e 
onera o sistema. Segundo a mais recente 
edição do relatório Justiça em Números, 

Falta de vagas em hospitais: 
problemas de financiamento 

do SUS são agravados pela 
judicialização
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do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
publicada em 2017, o país lida com mais 
de 1,3 milhão de processos relacionados à 
saúde, e mais de um terço deles tem a ver 
com concessão de tratamentos e/ou for-
necimento de medicamentos pelo SUS.

A judicialização dos remédios tem 
uma face mais perversa, segundo explica 
Álvares. Empresas estrangeiras fabrican-
tes de medicamentos passaram a contar 
com as decisões judiciais que garantem a 
aquisição de seus produtos por parte do 
sistema público brasileiro. Elas evitam 
registrar as substâncias no país, o que 
as submeteria a controle de preços e de 
oferta, com a certeza de que farão vendas 
de qualquer forma.

— Com a judicialização, foge-se a 
essa regra e mantém-se o preço acima 
do valor de mercado. O juiz determina 
a importação ao preço estipulado pelo 
fabricante. É conveniente para as empre-
sas não ter registro dos medicamentos 
no Brasil. A não-adaptação ao mercado 
interno causa essa distorção.

A face mais visível do SUS ainda são os 
seus problemas de base: a superlotação 
dos hospitais, o déficit de pessoal, os pro-
blemas de infraestrutura e abastecimen-
to. A ambição de atendimento universal 
é um desafio para a execução do sistema, 
mas não será jamais abandonada, afinal 
está na sua própria origem.

Atenção básica
Uma forma de aumentar a eficiência 

do SUS, apostando na capilarização, en-
contra-se no reforço à saúde básica. Essa 
modalidade tem como palavra-chave a 
prevenção, e tem a ver com um contato 
mais paulatino e próximo entre os servi-
ços de saúde e a população.

A pedra de toque dessa estratégia é 
o Programa Saúde da Família, que se 
baseia na formação de equipes mul-
tiprofissionais dedicadas a atender, 
de forma permanente, um número de 
famílias numa determinada região. Os 
profissionais destacados para esse tra-
balho podem ser médicos e enfermeiros 

Pacientes atendidos em 
corredor de hospital: 

problemas são a face mais 
visível do SUS
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generalistas, visto que o fundamento é 
promover o acompanhamento regular 
de grupos populacionais concentrados.

Em última instância, o objetivo dessa 
iniciativa é aprimorar diagnósticos, pla-
nejar a oferta de serviços de acordo com 
necessidades locais particulares e, princi-
palmente, desenvolver ações preventivas 
que desafoguem a rede especializada.

Fazer com que esses serviços che-
guem a regiões mais remotas do interior 
do país é parte crítica do seu sucesso. O 
Ministério da Saúde criou ainda em 1991 
um programa de agentes comunitários 
de saúde, incorporando ao setor esses 
profissionais que, apesar de não terem 
formação médica completa, ajudam na 
interlocução com as diversas populações.

A Constituição oficializou em 2006 o 
reforço dessa categoria à atenção básica. 
Emenda promulgada naquele ano passou 
a permitir que os gestores locais do SUS 
tragam os agentes para os seus efetivos, 
mediante processo seletivo. Esses agen-
tes podem, assim, integrar as equipes de 
saúde da família.

Saneamento
No que se refere à prevenção de saú-

de, porém, outra estrutura de grande 
importância é a rede de saneamento 
básico. Apesar de não fazerem parte do 
SUS, ou de sequer integrarem o guarda-
chuva do setor de saúde, os serviços de 
saneamento impactam de forma direta 
e objetiva o nível de vida da população, o 

Saúde da Família: programa tem 
foco na prevenção e atendimento a 

demandas locais
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que se reflete nas necessidades médicas 
da população.

O saneamento, como um todo, com-
preende quatro serviços que estão inter-
ligados: abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, drenagem e 
coleta de águas pluviais e gestão dos 
resíduos sólidos.

Os dois primeiros serviços são os que 
costumam ser mais comumente asso-
ciados ao setor. A professora Conceição 
Alves, do Departamento de Engenharia 
Civil da Universidade de Brasília (UnB), 
explica que eles também têm a ligação 

mais imediata com ref lexos sobre as 
condições de saúde.

— Existe uma relação direta de 
melhoria das condições de salubridade 
em ambientes urbanos quando a água 
potável é fornecida dentro dos serviços 
de saneamento. A população deixa de 
ficar vulnerável a doenças de veiculação 
hídrica [como a cólera, a febre tifóide e 
a hepatite].

 O consumo de água tratada contri-
bui para reduzir a incidência de alguns 
males, mas mesmo esse aprimoramento 
pode representar um tiro no pé caso não 

venha acompanhado da segunda face 
do saneamento, que é o tratamento de 
esgoto. A oferta facilitada e recorrente da 
água tem suas próprias consequências.

— De forma geral o abastecimento 
de água chega antes, e, quando chega, 
aumenta a taxa de utilização pela po-
pulação, porque ela está mais fácil e 
acessível. O aumento do consumo resulta 
em aumento da necessidade de esgoto. 
Se não vier junto o esgotamento, dejetos 
são lançados indiscriminadamente nas 
ruas. Isso pode trazer novos problemas.

A cobertura da rede de saneamento 
urbano no Brasil, no tocante a esses dois 
aspectos fundamentais, tem registrado 
um aumento ao longo dos anos, por mais 
vagaroso que seja.

Conceição Alves afirma que a univer-
salidade da cobertura é desejada, mas as 
taxas registradas nas regiões urbanas do 
país atualmente são adequadas. A coleta 
de esgoto, especialmente, tem evoluído, 
mas o tratamento ainda deixa a desejar.

A maior deficiência do país, segundo 
ela, está na cobertura rural. Dados da 
Fundação Nacional de Saúde indicam 
que cerca de 65% dos domicílios brasi-
leiros em zonas rurais possuem abas-
tecimento de água — no entanto, em 
alguns casos isso se dá através de poços 
ou nascentes canalizadas. O sistema de 
esgoto é pior: apenas 17% das residências 

Falta de saneamento deixa  
a população vulnerável 
a uma série de doenças 

Regulação é importante para que 
a privatização não comprometa a 
universalização dos serviços de saneamento
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Saúde

Índice de coleta de esgoto urbano/população 

Índice de esgoto tratado referido à água consumida

Cobertura dos serviços de saneamento básico é considerada adequada nas 
cidades. Coleta de esgoto tem evoluído, mas tratamento ainda fica a desejar
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Números nas cidadestem acesso aos serviços. O que ainda 
impera no campo é o uso de fossas.

Enquanto ambientes urbanos podem 
empreender esforços de forma mais ho-
mogênea, as soluções para o meio rural 
devem ser, necessariamente, pensadas 
com atenção diferenciada para cada lo-
calidade. A professora Conceição  destaca 
que as alternativas para o campo passam, 
não raro, por sistemas autônomos, que as 
próprias comunidades possam, cada qual 
a seu modo, regular, fiscalizar e tarifar.

As zonas urbanas podem contar com 
a solução da privatização dos serviços, 
desde que observada a manutenção 
do objetivo da universalidade, opina a 
professora.

— Essa é uma possibilidade para 
favorecer essa meta, imaginando que a 
gente teria investimentos que, hoje, ficam 
restritos. Mas a discussão é delicada. 
Precisaríamos ter fortalecimento mui-
to grande da regulação para preservar 
cobertura de todas as comunidades, 
mesmo as não-lucrativas. Não podemos 
imaginar a entrega dos investimentos 
para o setor privado se o setor público 
continuar responsável pela universali-
zação — ressalva.

A legislação relativa às normas de sa-
neamento é considerada boa. Um exem-
plo de desafio que ela precisa confrontar 
é a questão da titularidade. No modelo 
atual, entende-se que o município é res-
ponsável pela rede.

No entanto, o avanço populacional das 
cidades cria zonas de intersecção entre 
os municípios. A existência de regiões 
metropolitanas pronunciadas pede outra 
abordagem, talvez na forma de consórcios 
que melhor atendam à nova escala de 
demanda e de logística.
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Os outros dois aspectos do saneamen-
to básico — drenagem e resíduos sólidos 
— podem não chamar tanto a atenção, 
mas também têm seus desdobramentos 
cruciais, com destaque para o segundo 
deles.

O despejo não-criterioso de lixo dete-
riora condições ambientais e, em última 
instância, afeta a qualidade de vida das po-
pulações que precisam conviver com ele.

O Brasil levou vários anos para con-
solidar uma política nacional para trata-
mento do lixo. No meio-tempo, prolifera-
ram-se pelas cidades do país os lixões a 
céu aberto, que apenas acumulam num 
mesmo espaço os resíduos descartados. 
Porventura pode haver a ação de catado-
res nesses locais, que separam e reciclam 
o lixo. Entretanto, não havia nenhuma 
iniciativa coordenada para lidar com o 
volume de descarte.

Mesmo o estabelecimento da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, 

não assentou a situação. A lei deu aos 
municípios um prazo de quatro anos 
para fecharem os seus lixões. Ao fim do 
prazo, ainda havia perto de 1.200 lixões 
em plena atividade. O Senado aprovou 
uma modificação na norma para ampliar, 
de forma escalonada, esse tempo — o 
novo deadline pode chegar a sete anos 
adicionais.

A Câmara dos Deputados ainda anali-
sa essa mudança, e pode estabelecer uma 
flexibilização ainda maior.

Como tudo mais, o avanço do sanea-
mento em todos os seus aspectos depen-
de do aporte de recursos. A professora 
Conceição Alves fala dessa contingência 
com relutância, pois, conforme argumen-
ta, não há incentivo natural para que as 
autoridades dediquem esforços a suprir 
essa necessidade.

— Esse problema não precisa de muita 
análise. Observamos uma dificuldade 
de dar prioridade devido à baixa visibi-

lidade que essas obras possuem. Falta 
interesse. Trabalhamos a reboque de es-
tatísticas internacionais que inquietem o  
governante.

O tratamento do esgoto e do lixo é o 
que mais sofre com essa característica. 
O abastecimento de água traz mais divi-
dendos políticos e, portanto, pode atrair 
mais aportes orçamentários.

Os empecilhos, neste caso, são de 
outra natureza. De acordo com a profes-
sora, a falta de registros confiáveis e de 
maior periodicidade tira parte da força 
desses investimentos, pois não há como 
mensurá-los no curto prazo.

— Em termos de água o retorno é mais 
imediato, mas o que talvez não haja é o 
registro do retorno, que é muito indireto. 
O IBGE só publica indicadores em quatro 
ou cinco anos, apesar de a qualidade de 
vida já melhorar. Como essa publicação é 
tardia, o governo não tem como antecipar 
os efeitos.

País enfrenta grande 
dificuldade para acabar 
com os lixões a céu aberto
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 “Sopro de gente” 
garantiu presença 
permanente do povo
Acesso do eleitor ao processo 
legislativo foi � xado após sucesso da 
interferência da sociedade em 1988

Guilherme Oliveira

Participação popular
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O “sopro de gente” que tomou os 
corredores, gabinetes e plenários 
do Congresso Nacional durante 

a Assembleia Constituinte teria data 
para acabar: quando a nova Constituição 
Federal fosse promulgada. A intensa par-
ticipação popular durante a elaboração 
da nova Carta foi um aspecto marcante 
daquele momento da história do Brasil, 
mas, uma vez finalizada a Constituição, 
qual seria o papel da sociedade perante 
os poderes institucionais?

Os deputados e senadores constituin-
tes compreenderam que era seu papel 
garantir a continuidade da interação 
com o povo e até mesmo a intervenção 
direta do povo no exercício do poder. 
Com esse propósito, a Constituição foi 
equipada com ferramentas de partici-
pação popular.

Essas ferramentas são apontadas já 
no primeiro artigo da Carta, onde se 
apresentam os princípios fundamentais 
da República:

Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.

Esse enunciado determina um equilí-
brio: o Brasil é uma democracia represen-

tativa, em que a população elege alguns 
indivíduos a quem delega as funções de 
elaborar leis e executar políticas públi-
cas em seu nome. Ao mesmo tempo, é 
preciso haver canais pelos quais essa 
mesma população possa se fazer ouvir 
sem intermediações.

Iniciativa popular
A principal inovação da Constitui-

ção de 1988 em termos de participação 
direta da sociedade foi a ferramenta dos 
projetos de lei de iniciativa popular. Ela 
está prevista desde o texto original da 
Constituição, e, desde a promulgação, já 
produziu quatro normas do ordenamen-
to jurídico brasileiro: o Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Popular; a lei 
que expandiu o rol de crimes hediondos; 
a lei que tipificou a compra de votos como 
crime eleitoral; e a Lei da Ficha Limpa.

Esta última é a mais recente delas 
(virou lei em 2010) e teve como principal 
articulador o advogado e juiz Márlon 
Reis, fundador do Movimento de Comba-
te à Corrupção Eleitoral (MCCE). Grande 
entusiasta da ferramenta da iniciativa 
popular, ele afirma que a Constituição de 
1988 criou uma base institucional “muito 

A TV Senado resgatou o material de 
arquivo do Diário da Constituinte 
para mostrar os debates mais 
importantes que ocorreram durante 
a elaboração da Constituição de 
1988. Confira no vídeo como foi a 
mobilização popular durante os 
trabalhos. 

Emendas populares na Constituinte 
http://bit.ly/emendas-populares

+

Publicado em 
7/6/2018
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evoluída” para garantir a interferência 
direta do povo nos processos do poder. 
Para ele, a iniciativa popular de leis é uma 
forma de a sociedade motivar a discussão 
sobre matérias que os seus representan-
tes no Legislativo evitam abordar:

— A democracia representativa foi 
pensada para um tempo em que não 
havia a possibilidade de consulta direta 
da sociedade. E precisamos dela para 
realizar atividades complexas do Par-
lamento. Mas é dever dele, agora que 
temos tantas ferramentas, utilizá-las. 
Não há o que temer. Isso não enfraquece 
o Parlamento e nem rivaliza com ele, pelo 
contrário, moderniza-o e aumenta a sua 
legitimidade.

 A apresentação de um projeto de lei 
de iniciativa popular depende do apoio 
formalizado de pelo menos 1% do elei-
torado brasileiro — hoje, isso equivale 
a cerca de 1,47 milhão de pessoas. Esse 
grupo deve estar distribuído entre pelo 
menos cinco estados, com pelo menos 
0,3% do eleitorado de cada um. Essa regra 
tenta garantir a pluralidade da proposta, 

evitando que uma grande concentração 
populacional de um só centro urbano 
consiga impulsionar, sozinha, uma ideia 
que beneficie exclusivamente àquele 
local.

O apoio popular é comprovado me-
diante assinaturas coletadas junto à 
população. Cada subscrição individual 
deve vir acompanhada do número do 
título eleitoral ou do cadastro de pessoa 
física (CPF). É comum as campanhas de 
coleta de assinaturas também estimu-
larem a participação de cidadãos sem 
registro eleitoral, para avolumar o apoio 
à proposta aos olhos da opinião pública. 
No entanto, essas assinaturas não podem 
ser contabilizadas para o quórum.

Há propostas em análise no Congresso 
para modificar essas regras e diminuir o 
número de assinaturas necessárias para 
se apresentar um projeto popular, tornan-
do esse canal mais acessível. Para Márlon 
Reis, a exigência atual deixa a viabilidade 
da iniciativa popular restrita a grandes 
organizações com capilaridade nacional.

Por outro lado, essa f lexibilização 
poderia descaracterizar o instrumento. 
Para Fábio Almeida Lopes, professor do 
Centro de Formação, Aperfeiçoamento e 
Treinamento da Câmara dos Deputados 
(Cefor) especializado em processo legis-
lativo, o quórum mínimo atual exige que 
uma mobilização se desenrole consisten-
temente por um período significativo de 
tempo, o que garante que apenas temas 
com interesse real — e não meros arrou-
bos — se convertam em projetos de lei 
por essa via.

— Às vezes trabalhamos muito a 
reboque da emoção do momento. A 
exigência qualificada de um patamar de 
assinaturas nos restringe do ímpeto le-

Entrega das assinaturas 
do projeto da Lei da 
Ficha Limpa
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gislativo. Evita que a população banalize 
o instrumento — analisa.

Fábio acredita que uma iniciativa me-
lhor indicada para facilitar a articulação 
da iniciativa popular seria o investimento 
em tecnologias que permitissem o apoia-
mento de forma virtual. Sistemas como o 
blockchain — usado nas transações com 
criptomoedas — oferecem uma forma 
segura de certificação eletrônica, garan-
tindo a autenticidade das assinaturas e 
a rápida conferência delas.

Márlon Reis também aponta a neces-
sidade de se migrar a coleta de apoios 
para ambientes online. E afirma se pre-
ocupar com um risco de “vulgarização” 
do instrumento.

O Congresso Nacional já trabalha com 
canais de participação popular na produ-
ção legislativa que, em tese, possibilitam 
que os cidadãos atuem diretamente na 
elaboração de propostas.

No Senado, o Portal e-Cidadania abre 
espaço para que qualquer pessoa cadas-
trada apresente uma ideia legislativa 
para apreciação dos demais usuários 
da plataforma. Uma ideia que recebe 20 
mil apoiamentos no portal se torna uma 
Sugestão e passa a tramitar na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, que pode transformá-la em 
projeto de lei.

Também no Senado, o Programa Jo-
vem Senador traz anualmente estudan-
tes do ensino médio de todos os estados 
do Brasil para um período de simulação 
dos trabalhos parlamentares. Os alunos 
apresentam suas próprias propostas, que 
são discutidas e votadas em sessões no 
Plenário da casa. Depois, essas propostas 
ficam como sugestões que os senadores 
podem fazer avançar.

Já a Câmara dos Deputados tem o Wi-
kilegis, um espaço onde os projetos de lei 
ficam abertos a sugestões populares. Os 
cidadãos podem oferecer novas redações 
para dispositivos e deixar suas opiniões 
a respeito de todas as propostas. Os 
deputados relatores têm acesso a essas 
contribuições e podem incorporá-las.

Propostas são adotadas
A lista de assinaturas para um projeto 

de iniciativa popular deve ser conferida 
pelo Congresso Nacional no ato da entre-
ga do projeto lei, para que se certifique 
o cumprimento do número mínimo 
de apoios. Essa regra, porém, esbarrou 
historicamente em um problema ope-
racional.

Em 1992, chegou à Câmara dos De-
putados o primeiro projeto de lei fruto 
de iniciativa popular nos termos da 
Constituição. Tratava-se da proposta de 
criação do Fundo Nacional de Moradia 

A iniciativa popular é aceita após 
a conferência das assinaturas de 

apoio coletadas em todo o país 
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Popular, que f inanciaria programas 
sociais de habitação para a população 
de baixa renda. Na ocasião, membros de 
quatro movimentos sociais entregaram 
à Câmara uma lista com mais de 800 mil 
assinaturas — o que representava cerca 
de 8% do eleitorado nacional — coletadas 
em 18 estados.

Com o documento em mãos, o secre-
tário-geral da Mesa Diretora da Câmara, 
Mozart Vianna de Paiva, responsável 
pela coordenação dos trabalhos legis-
lativos, elaborou um parecer que enca-
minhou ao então presidente da casa, 
deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS). 
Nele, Vianna de Paiva explicou que seria 
impossível realizar a conferência das  
assinaturas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
naquele momento, não concentrava o 
cadastro de todos os eleitores do Brasil 
— apenas um terço do eleitorado nacio-

nal, na verdade, estava organizado pelo 
órgão. O restante ficava distribuído entre 
os arquivos das justiças eleitorais de cada 
estado e a database do Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro).

Apesar dessa barreira, o secretário-ge-
ral decidiu acolher a proposta, nomeando 
o deputado Nilmário Miranda (PT-MG) 
como “padrinho” do texto, para cumprir 
as funções reservadas ao autor.

Segundo o professor Fábio Almeida 
Lopes, essa opção foi tomada porque foi 
considerado que, naquele caso, a notorie-
dade adquirida pela mobilização podia 
sustentá-la contra um impedimento 
técnico.

— Dada a movimentação nacional e 
o quanto a questão ganhou espaço na 
imprensa, ficou claro que havia respaldo 
da população, embora, concretamente, 
não se pudesse conferir assinatura a 
assinatura.

Portal e-Cidadania e Wikilegis: 
plataformas de participação 
popular do Senado e da Câmara

Trecho do Diário do Congresso 
Nacional, de 8/4/1992, com 
a solução encontrada para 

acolhimento do primeiro projeto 
de lei de iniciativa popular
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A proposta tramitou normalmente e 
acabou sendo aprovada pelo Congresso 
Nacional em 2005. O resultado foi a Lei 
11.124, que rebatizou o fundo, substituin-
do “Moradia Popular” por “Habitação 
de Interesse Social”, e criou ainda um 
sistema nacional para articular políticas 
públicas para a área.

A conferência oficial de assinaturas 
também não foi feita nos três outros 
casos em que uma iniciativa popular se 
converteu em lei. Da mesma forma, em 
todos eles a proposta foi “adotada”:

• Em 1993, uma campanha do Conse-
lho Estadual de Defesa da Criança e 
do Adolescente do Estado do Rio de 
Janeiro (Cedca) converteu-se em um 
projeto de lei apresentado pelo então 
presidente Fernando Collor, que in-
cluiu no rol de crimes hediondos o ho-
micídio praticado com características 
de atuação de grupo de extermínio. O 
projeto foi aprovado no ano seguinte, 
impulsionado pela comoção nacional 
com a morte da atriz Daniella Perez, 
em dezembro de 1992.

• Em 1999, a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e a Comissão 
Brasileira Justiça e Paz (CBJP) coman-
daram uma mobilização que envolveu 
outras 60 entidades para tipificar a 
compra de votos como crime eleitoral. 
O deputado por Alagoas Albérico Cor-
deiro “apadrinhou” o texto, que virou 
lei em tempo recorde: pouco mais de 
um mês.

 • Em 2010 o Congresso Nacional 
aprovou uma legislação tornando 
inelegíveis as pessoas que tenham 
sido condenadas judicialmente em 
segunda instância. O projeto de lei 
aprovado, oficialmente, foi um texto 

de 1993, de autoria do Poder Executivo 
durante o governo de Itamar Franco. 
No entanto, ele foi impulsionado por 
uma campanha organizada pelo Mo-
vimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE) que reuniu mais de 
1,5 milhão de assinaturas em favor 
de um projeto de lei popular com o 
mesmo teor. O deputado fluminense 
Antonio Carlos Biscaia foi o respon-
sável pelo resgate do projeto.
Para Márlon Reis, fundador do MCCE 

e articulador da Ficha Limpa, a inter-
venção de um congressista para faci-
litar o trânsito do projeto de lei não é 
um problema, desde que o texto esteja 
devidamente caracterizado como tendo 
origem popular. Não seria positivo nem 
mesmo para o Legislativo barrar inicia-
tivas da sociedade com amplo e notório 
apoio apenas por causa de uma barreira 
técnica.

— Aspectos práticos não podem 
fulminar o que a Constituição dá. A 
iniciativa popular é um direito político 
fundamental e é desejo do parlamento 
reconhecê-la.

Supremo exige verificação
A tendência só foi quebrada em 2016, 

por interferência do Supremo Tribunal 
Federal (STF), com o projeto de lei que 
institui novas ferramentas de combate à 
corrupção. Encabeçado pela Associação 
Nacional dos Procuradores da Repúbli-
ca (ANPR), o texto seguiu a praxe e foi 
“adotado” pelo deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame.

Durante uma passagem atribulada 
pela Câmara, o projeto sofreu várias 
modificações, a ponto de ser considera-
do descaracterizado pela ANPR. Após 
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a aprovação, o deputado Eduardo Bol-
sonaro acionou o STF questionando as 
alterações.

O ministro Luiz Fux, responsável pelo 
caso, determinou o retorno do projeto à 
Câmara citando duas razões. A primeira 
foi o próprio objeto de contestação: as al-
terações foram consideradas excessivas.

Fábio Almeida Lopes observa que 
essa decisão de Fux não seguiu nenhum 
fundamento jurídico explícito, mas sim 
um princípio: por ter a legitimidade da 
voz direta da sociedade, uma proposta de 
iniciativa popular não pode ser alterada 
livremente pelo parlamento.

— Essa decisão é fundamental do 
ponto de vista da cidadania. O povo 

sabe que, se mandar uma ideia para cá, 
ela pode ser ajustada, claro, mas não se 
pode utilizar o peso do povo para mudar 
a direção do projeto.

 O segundo motivo foi a conferência 
das assinaturas. Para Fux, o projeto 
deveria ser devidamente tratado como 
de iniciativa popular, e a escolha de um 
deputado para bancá-lo contraria esse 
reconhecimento. Sem esse subterfúgio, 
seria necessário proceder à verificação 
dos apoiamentos públicos, para cumprir 
o requisito de aceitação do projeto.

Dessa forma, pela primeira vez na 
história, o Congresso passou o pente fino 
nas subscrições que impulsionaram um 
projeto de iniciativa popular. Com o TSE 

Entrega, em março de 2016, das assinaturas 
de apoio ao projeto de iniciativa popular 
com medidas de combate à corrupção
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hoje equipado para prestar assistência à 
tarefa, houve as condições necessárias.

O procedimento revelou quase 200 
mil assinaturas que precisaram ser des-
consideradas, por falta de registro ade-
quado, mas ratifi cou mais de 1,7 milhão 
de apoiamentos, o equivalente a 1,2% do 
eleitorado nacional. A cota mínima de 
apoios por estado foi atingida em todas 
as 27 unidades da federação.

Plebiscito e referendo
Plebiscitos e referendos são formas 

de a população tomar decisões diretas 
por meio de um processo eleitoral. A 
ferramenta já fazia parte da legislação 
brasileira antes da Constituição de 1988, 
mas foi utilizada apenas uma vez.

Em 1961, em meio à crise política e 
institucional resultante da renúncia do 
presidente Jânio Quadros, o Congresso 
emendou a Constituição vigente por 
meio do chamado Ato Adicional para 
substituir o regime presidencialista do 
Brasil pelo parlamentarismo. O objetivo 
era enfraquecer o vice, João Goulart, que 
herdaria o cargo. O Ato Adicional previa 
para 1965 — último ano do mandato 
— um plebiscito no qual a população 
decidiria entre manter o novo modelo ou 
retornar ao presidencialismo.

Apesar de chamado, à época, de ple-
biscito, o pleito guarda mais semelhan-
ças com o que a legislação atual chama 
de referendo — e inclusive é reconhecido 
como tal, hoje, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A diferença entre os dois 
encontra-se no momento da aplicação 
da decisão da sociedade. O plebiscito é 
uma consulta prévia — os cidadãos ex-
pressam qual é a sua vontade e, depois 
disso, caberá ao Congresso Nacional ou Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal

Passo a passo para a lei de iniciativa popular

Outra forma:

O cidadão escreve um projeto de lei

O cidadão faz sua sugestão de projeto  no Portal 
e-Cidadania, do Senado  
(www12.senado.leg.br/ecidadania)

Faz uma campanha virtual  
para angariar seguidores

Se a matéria receber 20 mil apoios, a ideia se 
tornará uma sugestão legislativa e será debatida 
pelos senadores, podendo tornar-se um projeto 
de lei e passar a tramitar na Casa

Procura parceiros  
(cidadãos, ONGs e entidades que compactuem com a 
mesma ideia)

O grupo inicia a coleta de assinaturas que deve 
chegar ao total de 1% do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco estados, com não 
menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles

O projeto, em conjunto com as assinaturas, 
precisa ser protocolado junto à Secretaria-Geral 
da Mesa da Câmara dos Deputados

A Câmara inicia a conferência das assinaturas 
para o início da tramitação da proposta

COMPARTILHAR
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o Poder Executivo formalizá-la em uma
norma. Já o referendo se trata de uma 
opinião sobre uma norma já editada e 
promulgada, e pode ser entendido como 
uma espécie de veto popular.

A votação acabou antecipada para 
1963. Nas urnas, os eleitores foram insta-
dos a responder SIM ou NÃO à pergunta 
“Aprova o Ato Adicional que instituiu o 
parlamentarismo?”. O NÃO ganhou facil-
mente: mais de 80% dos votos válidos. O 
restabelecimento dos poderes de chefe de 
governo a João Goulart, porém, não teria 
vida longa: no ano seguinte o presidente 
foi deposto pelo golpe militar.

Tanto a Constituição de 1967 quanto 
a emenda de 1969 (que funcionou, na 
prática, como uma nova Constituição), 
outorgadas pela ditadura, ignoraram a 
possibilidade de consulta popular direta. 
O plebiscito retornou pelas mãos da As-
sembleia Constituinte, que trouxe para 
o arcabouço jurídico do país também a
figura do referendo.

A convocação de consultas populares 
é uma atribuição exclusiva do Congres-
so Nacional. O presidente da República 
não pode determinar a realização de 
plebiscitos. O professor Fábio Almeida 
Lopes explica que essa regra é um freio 
importante contra o potencial abuso do 
instrumento, que, se levado ao extremo, 
poderia significar uma fragilização da 
democracia.

— Quando você tem um governo 
populista, ele poderia enfraquecer o 
Congresso e a oposição jogando todas as 
decisões para plebiscitos. Nosso sistema 
evita isso colocando o plebiscito na mão 
do Congresso. Essa salvaguarda é bem 
pensada — opinou.

Justamente pelo seu potencial de 
contornar as instâncias de representação 
proporcional da política, os plebiscitos e 
referendos exigem “mais responsabilida-
de” do cidadão, avalia Fábio. O professor 
explica, ainda, que as consultas popula-

res devem ser reservadas para temas de 
“extrema relevância”, sem profundidade 
técnica ou nuances políticos e em que 
haja uma divisão muito grande e pro-
nunciada entre lados bem determinados

 O primeiro plebiscito realizado sob as 
regras da nova Constituição estava, na 
verdade, previsto no próprio texto dela. 
A Assembleia Constituinte foi palco de 
uma retomada do debate entre presiden-
cialismo e parlamentarismo. Novamente, 
os congressistas tomaram uma decisão 
provisória — desta vez pelo presidencia-
lismo — e encaminharam a palavra final 
para o povo.

Em abril de 1993, pouco mais de quatro 
anos depois da promulgação, o eleitorado 
nacional foi às urnas escolher entre o 
presidencialismo e o parlamentarismo. A 
pergunta, porém, não foi pela ratificação 
do que havia feito o Congresso. Em vez de 
SIM ou NÃO, a cédula perguntava, de for-
ma direta, qual sistema o votante gostaria 
de ver implementado. Na mesma votação, 
os eleitores deveriam escolher a forma de 
governo do país: monarquia ou república.

A república e o presidencialismo, que 
haviam sido escolhidos provisoriamente 

Campanha no Rio de Janeiro, 
em 1963, pede a volta do 
presidencialismo

Características do Plebiscito e Referendo

...a diferença é que:Nos dois casos:

ü	O comparecimento dos eleitores é obrigatório 

ü	Previsto na Constituição e regulamentado 
pela Lei n° 9.709, de 1998

ü	Convocado mediante Decreto Legislativo, 
salvo em matéria de interesse local 

ü	Será considerado aprovado ou rejeitado 
por maioria simples

ü	O resultado é soberano

O plebiscito é realizado  
antes do ato legislativo  
ou administrativo

O referendo é realizado  
depois do ato legislativo  
ou administrativo
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pela Constituinte e já vigoravam, saíram 
vitoriosos. Naquele caso, a decisão foi 
aplicada automaticamente. Outros ple-
biscitos, porém, necessitam da edição de 
uma norma própria, posterior à votação, 
para transformar o resultado em lei. O 
próprio ato de convocação do plebiscito 
deverá prever o prazo para elaboração 
dessa norma.

Os projetos de lei que emanam de 
plebiscitos estão sujeitos à tramitação 
normal do Congresso Nacional, podendo 
ser modificados e inclusive vetados. Foi 
o que aconteceu em 2011, com o texto

que consolidava a decisão popular de 
plebiscito realizado no ano anterior. Os 
eleitores do Acre escolheram alterar o fu-
so-horário do estado, mantendo-o duas 
horas atrás do horário oficial de Brasília, 
em face de uma lei que adiantava em uma 
hora os relógios acrianos.

Depois do pleito, o Congresso fez 
avançar o projeto e aprovou-o em menos 
de oito meses. No entanto, o texto fazia 
menção a uma parte do território do 
Amazonas que, historicamente, integra 
o mesmo fuso do Acre, e acabou afetada
pela decisão. A Presidência da República 

vetou integralmente o texto, argumen-
tando que não era possível apreciar in-
dividualmente a situação de cada estado.

Assim, a decisão do plebiscito não foi 
aplicada — não diretamente, ao menos. 
Apesar do veto, o assunto continuou 
vivo, legitimado pela vontade popular 
manifestada nas urnas. Dois anos depois, 
o Congresso tomou a iniciativa de produ-
zir um novo projeto de lei que devolvia o 
Acre ao seu fuso-horário antigo.

O referendo oficial mais famoso do 
Brasil foi realizado em 2005, e dizia 
respeito ao Estatuto do Desarmamento, 
promulgado como lei dois anos antes. Um 
dos dispositivos do estatuto, que proibia 
a comercialização de armas no país, foi 
destacado do restante do texto para que 
a população optasse se gostaria de vê-lo 
em vigor ou se preferiria vetá-lo.

Após um intenso período de cam-
panha, os eleitores foram às urnas 
responder com SIM ou NÃO à seguinte 
pergunta: “Você é a favor da proibição do 
comércio de armas e munição no Brasil?” 
O resultado surpreendeu as perspectivas: 
o NÃO venceu com mais de 60% dos
votos válidos. O dispositivo em questão 
do Estatuto do Desarmamento, portan-
to, não entrou em voga. No entanto, as 

O então senador Marco Maciel e o ex-
governador de São Paulo Orestes Quércia em 
campanha pelo presidencialismo em 1993

Em 2005, os eleitores foram 
consultados sobre a proibição 
do comércio de armas no país, 
aprovada dois anos antes
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30 anos, Constituição da cidadania

Consultas realizadas no Brasil desde a promulgação 
da Constituição sob responsabilidade do TSE

Entre monarquia e república, 
65,48% optaram por República

Entre presidencialismo e parlamentarismo, 
54,75% optaram por Presidencialismo

Monarquia Parlamentarismo
República

Presidencialismo

Pergunta: Você é a favor da recente alteração do horário legal 
promovida no seu Estado?

11/12/2011 
Plebiscito estadual sobre a possibilidade de desmembramento do Pará 
em dois estados: Carajás e Tapajós.

12

6

39

Pará

Pará
Tapajós

12
39 56,87% dos 

eleitores do Acre 
votaram NÃO

Pergunta 1: Você é a favor da divisão 
do Estado do Pará para a criação do 
Estado do Carajás? 

66,6% responderam NÃO

Pergunta 2: Você é a favor da divisão do 
Estado do Pará para a criação do Estado do 
Tapajós?

66,08% responderam NÃO

Carajás

21/04/1993 
Plebiscito nacional sobre a forma de governo 
e o sistema de governo no Brasil. 

31/10/2010 
Referendo estadual sobre o fuso horário do Acre

63,94% dos brasileiros votaram NÃO 
para a alteração no art. 35 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei nº 10.826/2003). 
O novo texto proibia a comercialização 
de arma de fogo e munição em todo o 

território nacional, mas foi rejeitado e a 
comercialização, mantida.

23/10/2005 
Referendo nacional sobre a proibição do comércio de 
armas de fogo e munições no país. 

restrições específicas à venda, que eram 
parte do texto que já vigorava, permane-
ceram de pé.

Comissão faz interlocução
A participação popular não deve se 

restringir, entretanto, às ferramentas 
formais previstas explicitamente na 
Constituição. É fundamental que haja 
pontos de contato permanentes entre 

o poder e a sociedade, que permitam
diálogo constante e que garanta a per-
meabilidade das políticas públicas às 
demandas sociais dinâmicas.

O Senado possui desde 2003 esse 
canal. Naquele ano a casa ganhou uma 
comissão temática dedicada, especifi-
camente, a recepcionar a participação 
popular nos seus trabalhos. A Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Parti-

cipativa (CDH) — originalmente apenas 
Comissão de Legislação Participativa 
— se notabilizou pela intensa realiza-
ção de audiências públicas, nas quais 
representantes de setores sociais podem 
apresentar pontos de vista, opinar sobre 
debates de projetos de lei e introduzir 
tópicos para apreciação do Senado.

O primeiro presidente da comissão, 
na sua primeira instalação, foi o senador 
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Participação popular

Magno Malta. Ele afirma entender que 
o colegiado cumpre o papel essencial
de unir na mesma mesa de discussão os 
legisladores e aqueles que serão afetados 
pelo seu trabalho. Esse encontro, segun-
do ele, qualifica a produção do Senado.

— Os parlamentares erram quando 
fazem as leis a partir deles mesmos. 
Você tem que fazer leis chamando para 
debater quem é de dentro. Como você vai 
fazer uma lei mexendo no ECA [Estatuto 
da Criança e do Adolescente] sem tratar 
disso com delegados, Ministério Público, 
assistentes sociais, conselheiros tutela-
res? Ou com quem está lá na ponta e deve 
ser protegido?

Malta lembra que o Senado não 
possuía, antes da CDH, um fórum tão 
aberto para a intervenção dos cidadãos. 
O surgimento da comissão e sua dedi-
cação muito maior do que as outras a 
audiências públicas trouxe esse ganho. 

Outro benefício, segundo ele, foi que 
a CDH permitiu desafogar a Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), que, antes, 
tentava integrar a participação popular 
às suas discussões, pela própria natureza 
dos temas que analisa.

— Ela não tinha tempo para poder 
legislar e fazer audiências. O maior mote 
da CDH hoje é consumido com debate, 
então ela liberou a CAS para que ela pu-
desse legislar — observa o senador.

Apesar de ter sido o primeiro dos 
presidentes da CDH, Magno Malta re-
jeita a ideia de que tenha dado um tom 
de funcionamento da comissão. Ele 
acredita que a maior virtude do espaço 
é a pluralidade.

Para garantir isso, o presidente preci-
sa exercitar a abertura. Não deve haver 
assuntos interditados: todas as causas 

e bandeiras devem ter lugar de se apre-
sentarem nos debates que a comissão 
promove.

Para o senador, aqueles que partici-
pam com frequência da CDH (a comissão 
tem 19 membros titulares) são interessa-
dos da defesa de bandeiras bem marca-
das e valorizam a interação com o povo, 
mas garante que essa não é a regra no 
Senado e nem na Câmara dos Deputados.

Em face disso, quem precisa conquis-
tar o espaço para ser ouvido é o próprio 
povo, em sua opinião.

— Esses parlamentares que não estão 
nem aí para nada, foi o povo que os botou 
aqui. O cidadão tem que estar atento e 
hoje pode fazer contato e cobrar. Quem 
tem que cooperar para que a abertura 
exista num volume maior é o próprio 
povo.

Magno Malta foi o primeiro 
presidente da CDH, criada 
em 2003
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30 anos, Constituição da cidadania

Audiências 
da CDH são 
marcadas pela 
participação 
popular
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Participação popular

Iniciativas de participação que se 
originam da própria sociedade também 
existem. Uma delas é o Observatório 
Social do Brasil, um sistema integrado 
presente em 135 cidades de 16 estados. 
As unidades municipais do programa 
reúnem voluntários e técnicos que mo-
nitoram as atividades dos órgãos esta-
tais, a atuação dos conselhos gestores, 
a execução orçamentária e a realização 
de licitações e compras, entre outros 
aspectos do trabalho do setor público.

A instalação de observatórios sociais 
em cidades deve sempre partir de uma 
requisição da comunidade local. A cen-
tral nacional se encarrega de montar e 
capacitar a equipe no município. Um 
observatório social deve contar com re-
presentantes de todas as áreas da vida do 
município — como entidades de classes 
profissionais, universidades, empresas, 
clubes sociais — e os integrantes não 
podem ser filiados a partidos políticos. 
Também há a diretriz de não levar ma-
terial para a mídia, mas sim manter a 
atuação próxima do poder público.

A diretora-executiva da coordenação 
nacional da rede de observatórios, Roni 
Enara Rodrigues, explica que essa meto-
dologia ajuda a manter o foco na missão 
do Observatório: otimizar o setor público.

— Os primeiros a saber da criação de 
uma unidade são o prefeito e a câmara 
de vereadores. A primeira tarefa é se 

apresentar e explicar o trabalho, que 
não somos ligados a partidos, que vamos 
atuar com orçamento e produção legis-
lativa. Isso visa quebrar a resistência, 
mostrar que a gente quer aprender como 
tudo está funcionando e levar know-how 
e ferramentas de gestão. Mostrar que 
queremos contribuir.

Os observatórios verificam se os con-
selhos gestores estão cumprindo a sua 
função de representação da sociedade 
e de fiscalização das políticas públicas. 
Caso encontrem falhas nessa atuação, 
procuram capacitar os conselheiros em 
parceria com órgãos como o Ministério 
Público, os tribunais de contas e a Con-
troladoria-Geral da União. Os observató-
rios também acompanham a eficiência 
dos canais de transparência dos municí-
pios, buscando meios de torná-los mais 
completos e acessíveis à população.

O interesse público no trabalho dos 
observatórios tem aumentado, segundo 

Roni. Nos primeiros meses de 2018 a 
coordenação nacional recebeu solicita-
ções de instalação de bases em 20 novos 
municípios, e até o fim do ano já estão 
previstas a criação de mais de 50 unida-
des — para contraste, a média anual de 
novos observatórios vinha sendo de 14.

Os observatórios promovem eventos 
junto às comunidades municipais, como 
palestras e eventos de conscientização. 
Os representantes falam sobre a carga 
tributária, para onde vai o dinheiro dos 
impostos e de que forma deveria voltar. 
A intenção é, com isso, despertar uma 
cultura de fiscalização do bom uso dos 
recursos. Para Roni, esse foco local ajuda 
a galvanizar um espírito participativo.

— Uma grande massa da população 
começa a entender que a corrupção 
não está só em Brasília, mas em todas 
as cidades. É nos municípios que a vida 
acontece, onde o dinheiro é gasto, onde 
as pessoas estão mais próximas dele.

Observatório Social do Brasil 
promove ações de capacitação para 
acompanhamento do gasto público

Observatório Social incentiva  
fiscalização do setor público
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Carta garantiu 
direitos no campo 
e nas cidades

Política urbana

Apesar de avanços desde 1988, 
cidades ainda segregam pobres

Cintia Sasse
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Para especialistas, Minha Casa, 
Minha Vida mantém erros do 
passado ao construir conjuntos 
longe dos centros urbanos



Em 1988, pela primeira vez na his-
tória, a política urbana foi incor-
porada ao texto da Constituição 

brasileira. Os parlamentares constituin-
tes garantiram a função social da proprie-
dade, exigiram plano diretor para os mu-
nicípios com mais de 20 mil habitantes, 
estipularam imposto progressivo para 
desestimular a manutenção de terrenos 
ociosos ou subutilizados e instituíram 
usucapião de cinco anos para áreas de 
até 250 metros quadrados.

A Constituição de 1988, no entanto, 
não assegurou o direito à moradia. Ele só 
foi incluído no rol dos direitos sociais em 
2000, pela Emenda Constitucional 26. E, 
conforme o sociólogo Adail Carvalho, foi 
considerado um contraponto importante 
ao direito de propriedade.

Com apenas dois artigos, as diretrizes 
constitucionais abriram espaço para a 
construção de leis importantes, como o 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001), 
considerado o marco legal da questão 
urbana no país. Mais tarde, em 2009, a 
Lei 11.977 criou o Programa Minha Casa, 
Minha Vida — executado pela Caixa 

Econômica Federal —, que foi substituída 
pela Lei 13.465, de 2017.

Retrato
Passados 30 anos, esse arcabouço le-

gal não evitou que as cidades continuas-
sem segregando as populações carentes. 
A ocupação desordenada dos espaços 
urbanos persiste. Faltam moradias e in-
fraestrutura, como saneamento e trans-
porte. Em muitas localidades, ainda não 
há fornecimento de água e coleta de lixo.

As periferias não pararam de inchar, 
especialmente nas grandes cidades, que 
acolhem o maior número de migrantes, 
tanto brasileiros que abandonam o cam-
po quanto refugiados que fogem de guer-
ras e pobreza, como sírios, venezuelanos 
e haitianos. Muitas edificações estão em 
áreas de risco, com danos à população 
e ao ambiente. E o poder público ainda 
fornece crédito para construções dis-
tantes da malha urbana, motivo de uma 
das principais críticas ao Minha Casa, 
Minha Vida.

A pesquisa mais recente da Fundação 
João Pinheiro, de Minas Gerais, sobre o 

A TV Senado resgatou o material de 
arquivo do Diário da Constituinte 
para mostrar a evolução dos 
debates mais importantes durante 
a elaboração da Constituição de 
1988. Veja no vídeo como foram as 
discussões sobre a reforma agrária.

Reforma agrária na Constituinte 
http://bit.ly/ref-agr-constituinte

+

Publicado em 
17/8/2018
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deficit habitacional no país, realizada 
com dados de 2015 do IBGE, confirma 
esse quadro desastroso. A falta de mo-
radias nas áreas urbanas chega a 5,6 mi-
lhões, especialmente na região Sudeste, 
a mais populosa, com carência de 2,5 
milhões de domicílios.

 A pesquisa mostra que não adianta 
apenas oferecer novas unidades. Quase 7 
milhões de domicílios urbanos não pos-
suem esgotamento sanitário, 4 milhões 
não têm fornecimento de água tratada, 
603 mil não contam com coleta de lixo e 
23 mil estão sem energia elétrica.

Mesmo na região brasileira com maior 
abundância de água doce do planeta, a 

Norte, mais de 1 milhão de domicílios 
não têm abastecimento de água. Esse 
dado é próximo do que acontece na re-
gião mais seca do país, o Nordeste, que 
lidera o ranking dos domicílios sem água 
tratada, também com mais de 1 milhão 
de unidades. Além disso, o Nordeste é 
onde mais falta saneamento, com quase 
3 milhões de domicílios desatendidos.

Equívocos nas políticas habitacionais 
são apontados como os principais res-
ponsáveis pelos resultados desse levan-
tamento. Mesmo antes da Constituição 
de 1988, durante os governos militares, o 
Banco Nacional de Habitação (BNH), ab-
sorvido mais tarde pela Caixa, financiou 
a construção de conjuntos habitacionais 
em terras baratas e de localização ruim.

Um exemplo disso foi a Cidade Ti-
radentes, na capital paulista. Além da 
monotonia de construções iguais, a falta 
de um desenho urbano apropriado impe-
diu a variedade de uso, como comércio 
e equipamentos públicos na quantidade 
necessária, avalia Evaniza Rodrigues, in-
tegrante da União Nacional por Moradia 
Popular (UNMP), um dos movimentos 
mais antigos em defesa dos sem-teto.

Relatos de antigos moradores lem-
bram as dificuldades de transporte. 
Algumas crianças e jovens precisavam 
caminhar 40 minutos para chegar a um 
ponto de ônibus, conta Evaniza. Muitos 
deles abandonaram as salas de aula. 
Outros moradores perderam oportuni-
dades de emprego. O resultado, diz ela, 
foi o aumento da marginalidade e da 
criminalidade.

No Rio de Janeiro, a comunidade da 
Cidade de Deus passou por processo 
semelhante. Segundo Evaniza, o objetivo 
era remover pessoas de áreas centrais 

Deficit habitacional 
Último levantamento da Fundação João Pinheiro 
mostra a necessidade de moradias no país

Fonte: IBGE/PNAD 2015

Nordeste
1.971.856
1.442.690

529.166

Centro-Oeste
521.381
505.235
16.145 Sudeste

2.482.855
2.435.307

47.548

Brasil
Total – 6.355.743

Urbano – 5.572.700
Rural – 783.043

Sul
734.115
684.502
49.613

Norte
645.537
504.966
140.570
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Política urbana

O que entra no cálculo do deficit 
Domicílios improvisados e famílias que coabitam em cômodos, 
como cortiços, compõem dados da pesquisa

Cidade Tiradentes (esquerda) e 
Cidade de Deus (direita): locais 
distantes e sem oportunidades

da capital e de favelas. A consequência 
dessa política, acrescenta, foi a segrega-
ção dessa população mais pobre e seu 
confinamento em áreas distantes e com 
poucas oportunidades, criando guetos.

Minha Casa, Minha Vida
Apesar das iniciativas desastrosas 

dos grandes conjuntos habitacionais 
das décadas de 70 e 80, o governo não 
aprendeu a lição. De acordo com Evani-
za, o Minha Casa, Minha Vida repetiu o 
erro em várias de suas intervenções, com 
a diferença que a escolha da terra não 
ficou com o setor público, mas com os 
construtores, que priorizaram terrenos 
baratos, nas periferias.

— Se uma pessoa sem recurso vai 
morar em lugar precário, ela foi para 
onde pode ir. Mas o absurdo é o Estado 
financiar soluções com os mesmos pro-
blemas — critica Evaniza.

O consultor do Senado Victor Car-
valho Pinto, especialista em desenvol-

vimento urbano, reforça a avaliação. 
Para ele, o Executivo não se preocupou 
com a adequada inserção urbana ou ar-
ticulação metropolitana das obras que 
financiou, contribuindo, assim, para o 
espraiamento urbano.

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
0%

Habitação precáriaLegenda
Coabitação familiar

Ônus excessivo com aluguel
Adensamento excessivo

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte:  Fundação João Pinheiro com dados do PNAD/IBGE    
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30 anos, Constituição da cidadania

Ele avalia que o Minha Casa, Minha 
Vida financiou com recursos vultosos a 
construção de loteamentos, conjuntos 
habitacionais e até mesmo condomí-
nios fechados distantes da área urbana 
e carentes de infraestrutura e serviços 
públicos essenciais.

 Retrofit
Os movimentos por moradia popu-

lar defendem que as políticas públicas 
estimulem a construção de pequenos 
conjuntos habitacionais no meio das 
cidades. Evaniza explica que eles devem 
estar inseridos em locais que dispensem 
a expansão da malha urbana e que há 
boas experiências em áreas centrais do 
Rio e de São Paulo.

Outra reivindicação que está na pauta 
dos movimentos é a reforma e reade-
quação de imóveis antigos, conhecida 

no jargão da arquitetura como retrofit. 
Eles usam a ocupação, especialmente 
de prédios vazios em áreas centrais das 
grandes cidades, como forma de pres-
sionar prefeituras e governos estaduais 
e federal a adotarem o retrofit.

O assunto ganhou destaque quando 
o Edifício Wilton Paes de Almeida, no 
centro de São Paulo, ruiu em 1º de maio 
após um incêndio, provocando a morte 
de oito pessoas, entre elas duas crianças. 
Em contraposição a essa tragédia do 
prédio da União, construído em 1961, há 
experiências que deram certo.

Localizado também no centro de São 
Paulo, o Edifício Dandara é uma delas. 
Na década de 1970, abrigou a Justiça do 
Trabalho. Depois de ficar vazio por 10 
anos, foi ocupado em 2008 por integran-
tes da Unificação das Lutas de Cortiços e 
Moradias, filiado à UNMP. Com a maior 

parte dos recursos obtida do Minha 
Casa, Minha Vida-Entidades, as obras 
de reforma começaram em 2013 e os 
ocupantes participaram desde a escolha 
do material até a administração e a fis-
calização da obra. Esse retrofit garantiu 
120 unidades habitacionais para pessoas 
sem moradia.

Desapropriação
De modo geral, a avaliação dos espe-

cialistas é de que a Constituição de 1988 
produziu efeitos positivos para o desen-
volvimento urbano do país. No entanto, 
há imbróglios que a legislação infracons-
titucional não conseguiu resolver. Um 
deles é o processo de desapropriação, que 
tem gerado precatórios de elevado valor 
para os cofres públicos.

— Hoje 100% das desapropriações 
são feitas na Justiça, o que praticamente 

Apartamento no centro de 
São Paulo: edifícios antigos e 
degradados têm passado pelo 
chamado retrofit para receber 
famílias de baixa renda

208

M
ar

Ce
lo

 C
aM

ar
g

o
/a

g
ên

Ci
a 

Br
as

il



Política urbana

inviabiliza o seu emprego como instru-
mento de política urbana — diz Carvalho 
Pinto.

O processo começa quando o poder 
público faz uma subavaliação do valor 
da área, deposita a quantia e o juiz de-
termina a imissão provisória na posse. 
Segundo o consultor, o proprietário pode 
conseguir autorização judicial para le-
vantar até 80% desse valor em espécie e 
discutir na Justiça o real valor do imóvel 
no mercado.

Geralmente demora muito até se che-
gar ao valor definitivo da desapropriação. 
Com isso, é gerado um “esqueleto” a ser 
pago pelas gerações futuras, pois o poder 
público é penalizado com a incidência 
de juros compensatórios (decorrentes 
do não pagamento à vista da indeniza-
ção) e de mora (relativos ao atraso no 
pagamento). O consultor diz que as cifras 
podem ser astronômicas, o que leva os 
governos de todos os entes da Federação 
a pressionar o Congresso para escalonar 
os pagamentos dos precatórios.

 Além disso, explica ele, com a imissão 
provisória, o município assume o imóvel 
e dá a destinação que quer, mas a titula-
ridade continua com o proprietário ori-
ginal. Portanto, acrescenta, não há como 
transferir o imóvel para o beneficiário 
final, o que leva os governos a adotarem 
instrumentos precários de titulação na 
política habitacional e de regularização 
fundiária.

Para desfazer esse imbróglio e ado-
tar mecanismos como a mediação e a 
arbitragem nas negociações entre pro-
prietários e poder público, facilitando e 
agilizando os acordos de desapropriação 
para reparcelamento do solo, o Senado 
aprovou o PLS 504/2013, do senador Wil-

der Morais (DEM-GO). O texto está agora 
na Câmara dos Deputados.

Carvalho Pinto explica que o projeto 
não altera a figura da imissão provisória 
de posse, mas cria condições para viabili-
zar acordo entre as partes no curto prazo, 
contribuindo para evitar a judicialização 
do processo e a formação de precatórios.

Plano diretor
Previsto no artigo 182 da Consti-

tuição, o plano diretor aprovado pelas 
Câmaras Municipais, obrigatório para 
as cidades com mais de 20 mil habitan-
tes, deveria ser o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão 
urbana. Além disso, teria que ser capaz 
de ordenar as cidades, fazendo com que 
as propriedades cumpram sua função 
social. No entanto, segundo especialistas, 
esse instrumento funcionou bem apenas 
para alguns segmentos do mercado, 
como o ramo imobiliário.

— Os planos diretores dos municípios 
estão longe de promover a justiça socio-
-espacial das cidades. As camadas popu-
lares continuam sem moradia, enquanto 
os condomínios fechados para os mais 
abastados proliferam e as privatizações 
dos espaços públicos continuam — afir-
ma o professor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) Orlando Alves 
dos Santos Júnior, responsável pela mais 
recente avaliação sobre o instrumento, 
encomendada pelo Ministério das Ci-
dades.

O especialista, que é pesquisador do 
Observatório das Metrópoles, diz que 
o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) progressivo de até 15% do valor do 
imóvel, previsto na Constituição para ser 
empregado nos planos diretores, como 

Carvalho Pinto: com legislação atual, 
desapropriação gera custos elevados  
para o poder público

Wilder Morais é autor de projeto 
aprovado no Senado que facilita 
acordos para desapropriação
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30 anos, Constituição da cidadania

forma de desestimular terrenos vazios 
ou subutilizados, praticamente não é 
aplicado pelas prefeituras.

As operações urbanas consorciadas, 
modalidade de parceria público-privada 
prevista no Estatuto da Cidade, viabi-
lizaram vários empreendimentos por 
meio de regulações especiais concedidas 
pelas prefeituras. Um exemplo foi o Porto 
Maravilha, no Rio, mas o professor da 
UFRJ diz que o empreendimento não 
abriga nenhum projeto de habitação de 
interesse social.

Para Carvalho Pinto, tanto as ope-
rações urbanas consorciadas quanto a 
outorga onerosa do direito de construir, 
também instituída pelo Estatuto da 
Cidade, representam um avanço, pois 
criaram uma separação entre o direito 
de propriedade e o direito de construir, 
o que permitiu a prefeituras cobrarem 
contrapartidas dos proprietários em caso 
de aumento do potencial construtivo.

O consultor considera necessário, no 
entanto, condicionar as operações con-
sorciadas e desapropriações à elaboração 
de um plano de escala intermediária, 
complementar ao plano diretor, a ser 
regulamentado em um futuro sistema 
nacional de planejamento urbano.

Praça Mauá, no Rio de Janeiro, 
antes e depois das obras do 
projeto Porto Maravilha
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Política urbana

Apontado como um dos maiores em-
bates da Constituinte, com mobilizações 
e até ameaças pessoais dentro do Con-
gresso, como lembra o senador Edison 
Lobão (MDB-MA), o modelo que opôs 
trabalhadores sem terra e latifundiários 
chegou ao esgotamento. Lobão, que in-
tegrava o PFL, presidiu a Subcomissão 
da Política Agrícola e Fundiária e da 
Reforma Agrária.

Tanto governo quanto especialistas e 
até mesmo representantes de movimen-
tos sociais concordam que o país mudou. 

Agora o desafio é encontrar outros cami-
nhos para ocupar a terra adequadamente 
que não seja a desapropriação em larga 
escala para promover novos assentamen-
tos, avalia estudo da Consultoria Legis-
lativa do Senado sobre a reforma agrária 
nos 30 anos da Constituição.

É preciso inserir os assentados no 
mercado produtivo e dar a eles infraes-
trutura, tecnologia, assistência técnica 
e condições de vida e renda para fixá-los 
no campo. Além disso, as restrições 
orçamentárias exigem maior eficiência 

e eficácia nos gastos públicos, e o custo 
para assentar e fixar as famílias é elevado 
para os cofres federais.

— Com a crise fiscal e o teto de gas-
tos, a situação se complicou ainda mais 
— ressalta um dos autores do estudo, o 
consultor Fernando Lagares.

 A pressão dos movimentos dos sem 
terra e o recrudescimento dos conflitos 
no campo fizeram os assentamentos 
aumentarem, como no caso dos massa-
cres de Corumbiara (RO), em 1995, e de 
Eldorado do Carajás (PA), em 1996, que 

Governo federal reconhece que  
modelo da reforma agrária se esgotou

211

Ce
D

i/
Câ

M
ar

a 
D

o
s 

D
eP

u
Ta

D
o

s



30 anos, Constituição da cidadania

levaram o governo de Fernando Henrique 
Cardoso a aumentar os assentamentos. 
O ápice foi em 1997, quando 81,2 mil fa-
mílias foram assentadas.

Os dados mais recentes do Incra 
mostram que foram assentadas 971 mil 
famílias em 9.389 projetos espalhados em 
mais de 88 milhões de hectares em todo 
o país. O ouvidor agrário do Incra, Jorge 
Tadeu Jatobá Correia, diz que o foco hoje 
é consolidar o que já existe. Ele confirma 
a exaustão do modelo e situa o declínio a 

partir de 2011, quando houve um decrés-
cimo expressivo no número de famílias 
assentadas. A pior marca foi a de 2016, 
com apenas 988 famílias assentadas.

A avaliação, segundo ele, é de que, 
apesar da existência do Programa Na-
cional de Reforma Agrária, falta um 
planejamento mais amplo para inserir os 
assentados no processo produtivo, levan-
do em conta as características regionais 
e a baixa capacidade de investimento 
das famílias. Muitas delas não conse-
guem sair da tutela do Estado, segundo 
o consultor Eduardo Simão Vieira, que 
também participou do estudo do Senado.

No entanto, para o atendimento das 
pressões dos movimentos sociais no 
campo, muitas desapropriações ocor-
reram em áreas de localização ruim, 
algumas com deficiência de água e sem 
energia elétrica, distantes de estradas 
asfaltadas, escolas, postos de saúde e 
hospitais. Ou seja, sem condições míni-
mas para o bem-estar das famílias e o 
escoamento da produção.

Irregularidades
Uma fiscalização do Tribunal de 

Contas da União (TCU) realizada em 
2015 e 2016 revelou vários problemas no 
cadastro do Incra e outros indícios de 
irregularidades entre os beneficiários do 
Programa Nacional de Reforma Agrária. 
O resultado da auditoria apontou que 
quase 480 mil concessões de terra ti-
nham alguma irregularidade.

Identificou-se que 2,1 mil menores 
de 18 anos estavam cadastrados como 
beneficiários, 145 mil eram servidores 
públicos, mais de 1 mil possuíam man-
datos eletivos e 62 mil eram empresários. 
O TCU encontrou 38 mil casos de rece-
bimento de lotes por pessoas mortas e 
identificou assentados fora do padrão 
de renda do programa, alguns inclusive 
donos de veículos de luxo.

Uma auditoria anterior, de 2014, 
realizada pela Controladoria-Geral da 
União (CGU), hoje Ministério da Trans-
parência, já havia acusado falhas. Mui-
tas famílias, cerca de 26%, não tinham 
conhecimento de que haviam assumido 
uma dívida quando contrataram o cré-
dito de instalação do Incra, uma linha de 
financiamento a juros subsidiados para 
ajudar os assentados. E pior: o relatório 
mostrou que o Incra não cobrava essas 
dívidas, que chegaram a somar mais de 
R$ 7 bilhões até 2013.

As auditorias evidenciaram que o 
modelo de reforma agrária com base em 
desapropriações e assentamentos precisa-
va ser repensado e o Incra passou a buscar 
alternativas. Recentemente, ampliou o 
crédito de fomento para as mulheres, 
de R$ 3 mil para R$ 5 mil, para que elas 
possam gerar renda em atividades como 
artesanato, processamento de polpa de 

Edison Lobão preside reunião da 
Subcomissão da Política Agrícola 
e Fundiária e da Reforma Agrária 
durante a Constituinte

Famílias assentadas

Fonte: Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (Sipra)
1985

40 mil

20 mil

60 mil

80 mil

1990 1995 2000 2005 2010 2015

1997 - 81.209

1988 - 27.641

2005 - 73.658

2003 - 12.135 2016 - 988
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Política urbana

Para especialistas, desafio dos 
órgãos públicos é dar apoio para 

que assentados tenham condições 
de produzir e gerar renda

fruta etc. Segundo Correia, há experiên-
cias interessantes como a de um grupo de 
mulheres que se reuniu e fundou uma pa-
daria em um assentamento no Nordeste.

Assistência técnica
Outra intervenção do órgão, acrescen-

ta ele, foi no maior apoio aos assentados 
na busca por mecanização, tecnologia 
adequada à pequena produção e assis-
tência técnica. O ouvidor afirma que o 

objetivo é cada vez mais preparar a mi-
gração dos assentados para o programa 
de agricultura familiar, o Pronaf.

Correia informa ainda que o crédito 
fundiário, pelo qual as famílias assenta-
das identificam as áreas em que querem 
se instalar, está sendo reformulado. O 
governo também está estudando como 
usar os imóveis rurais que foram incorpo-
rados ao patrimônio da União em ações 
de execução fiscal.
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Mulheres constituintes
As 26 parlamentares que atuaram na Assembleia Nacional 
Constituinte, em registros fotográficos e discursos da época
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Lúcia Vânia (GO)
"A Constituição Federal deve 

ser o repositório de todas 
as legítimas aspirações e 

conquistas de um povo. (...) 
A Constituição, já disse um 

pensador, 'é a ata do encontro 
do povo para decidir sobre seu 

próprio destino'."

14 de agosto de 1987

Rose de Freitas (ES)
“As mulheres, mesmo 

representando a maioria da 
população brasileira, ainda são 

tratadas como pessoas que têm 
direitos, mas não têm garantia de 
que os mesmos serão acatados. 
Elas querem colocar nos artigos 

da Constituição a questão da 
sua licença-maternidade, a 

questão da creche, a questão da 
aposentadoria, uma luta antiga 

da mulher.”

23 de setembro de 1987

Lídice da Mata (BA)
“Não tenho dúvida de que esta 

Constituinte permitirá às mulheres 
brasileiras conquistas concretas 

e objetivas. Nesse sentido, 
conseguimos aprovar matérias 
importantes. Porém, contra os 

120 dias de licença maternidade 
é que mais se têm votado. Dizem 

que será esta a causa primeira do 
desemprego em massa da mão 

de obra feminina. Em primeiro 
lugar, é preciso considerar que a 
mão de obra feminina, hoje, já é 

discriminada.”

7 de julho de 1988

Eunice Michilles (AM)
“Que o governo universalize 
as informações e os meios 
para que o planejamento 
familiar deixe de ser privilégio 
de famílias abastadas, e que 
um programa bem elaborado, 
com a participação de toda a 
sociedade, alcance os sertões, 
as caatingas e os beiradões 
deste Brasil.”

14 de setembro de 1988

Rita Camata (ES)
"Somos apenas 25 mulheres 
num Congresso de 533 
constituintes homens. A 
participação igualitária 
entre homens e mulheres 
na sociedade é vital para a 
concretização de nossos direitos. 
Com muito orgulho registramos 
a participação desta pequena 
bancada, que se multiplica na 
hora da batalha. Luta de todas 
as mulheres."

4 de agosto de 1988

Benedita da Silva (RJ)
"É inegociável o corte nas 
relações com a África do Sul, 
porque também são inegociáveis 
os direitos dos negros, tanto 
na África do Sul quanto neste 
país. Não nos somemos aos 
loucos, àquelas mentes doentias 
que escravizaram e continuam 
escravizando cada um de nós."

27 de julho de 1987

“

”CE
D

I/
Câ

m
ar

a 
D

o
s 

D
Ep

u
ta

D
o

s

CE
D

I/
Câ

m
ar

a 
D

o
s 

D
Ep

u
ta

D
o

s
CE

D
I -

 C
âm

ar
a 

D
o

s 
D

Ep
u

ta
D

o
s

CE
D

I/
Câ

m
ar

a 
D

o
s 

D
Ep

u
ta

D
o

s

CE
D

I/
Câ

m
ar

a 
D

o
s 

D
Ep

u
ta

D
o

s
CE

D
I/

Câ
m

ar
a 

D
o

s 
D

Ep
u

ta
D

o
s

215



30 anos, Constituição da cidadania

Irma Passoni (SP)
“O Parlamento representa a 

população e é resultado daquilo 
que a população nos apresenta. 
Portanto, considero instrumentos 

fundamentais na Constituição 
aqueles que garantem soberania 

popular, iniciativa popular de 
lei, iniciativa de se proteger e 

legislar. Só assim a Constituição 
efetivamente servirá à população 

brasileira.”

31 de agosto de 1988

Cristina Tavares (PE)
"Se não houver responsabilidade 

do Parlamento, jamais teremos 
partidos fortes, porque os 

partidos têm servido apenas 
como siglas para o apoio 

de interesses pessoais, 
mesquinhos."

4 de agosto de 1987

Dirce Tutu Quadros (SP)
"Se não quisermos naufragar nos 
abusos da autoridade política e 
sofrermos a ditadura, devemos 
optar pelo sistema que estrutura 
a vida partidária. Se tomarmos 
os rumos parlamentaristas, 
estaremos mais próximos 
dos nossos destinos políticos 
democráticos, fazendo renascer 
a confiança e o respeito no povo 
brasileiro."

4 de agosto de 1987

Abigail Feitosa (BA)
"O Brasil conhece bem a história 
do grande empresariado. Eles só 
pensam em lucros. Assistimos 
à concentração crescente da 
renda. Temos 60% das famílias 
em pobreza absoluta. Após os 
últimos aumentos, caiu em 20% 
o consumo do pão, em 10% o 
do leite e em 20% o de laticínios. 
E para o trabalhador o que ficou? 
A fome."

29 de julho de 1987

Lúcia Braga (BA)
“Voltam-se, então, as esperanças 
de que dotaremos este país de 
uma Carta que reflita os anseios 
nacionais, consubstanciando 
mudanças estruturais que 
permitam um padrão de vida 
digno para a grande legião dos 
oprimidos que vivem à margem 
do contexto sócio-econômico 
nacional.”

19 de fevereiro de 1987

Sandra Cavalcanti (RJ)
“O maior drama do povo 

brasileiro é exatamente 
a educação. Todos os 

nossos problemas passam 
pela educação: saúde, 

profissionalização, produtividade, 
conhecimento dos seus direitos, 
capacidade de progredir na vida, 

escolha política correta, ideias 
firmes sobre a sua identidade, 

sobre os seus deveres, sobre os 
deveres do Estado. Tudo isto é 

um processo de educação.”

24 de abril de 1987
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Mulheres constituintes

As mulheres 
marcaram forte 
presença durante 
a Constituinte, com 
manifestações e 
apresentação de 
emendas populares
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A igualdade de direitos 
e obrigações entre 
homens e mulheres, a 
licença remunerada à 
gestante de 120 dias, 
licença paternidade 
e as denúncias de 
discriminação e 
violência contra a 
mulher, que resultaram 
na Lei Maria da Penha, 
são conquistas da 
Constituinte de 1988

CE
D

I/
Câ

m
ar

a 
D

o
s 

D
Ep

u
ta

D
o

s

rE
N

at
o

 a
u

G
u

st
o

 C
o

st
a/

ar
q

u
Iv

o
 BG

 pr
Es

s

rE
N

at
o

 a
u

G
u

st
o

 C
o

st
a/

ar
q

u
Iv

o
 BG

 pr
Es

s

218



Mulheres constituintes

Anna Maria Rattes (RJ)
“O quarto poder desta nação, 
o povo, quando organizado 
e exercendo inteiramente sua 
cidadania, adiciona à nossa 
indiscutível e intransferível 
representatividade um caráter 
de cumplicidade e transparência 
necessários à legitimação das 
nossas propostas.”

19 de fevereiro de 1987

M.a de Lourdes Abadia (DF)
“O sentido que deve ter a  
nova Constituição é o de 
abrir espaço para que toda a 
sociedade possa identificar o  
que deve ser mudado num 
processo de busca da justiça 
social, liberdade, igualdade de 
direitos e oportunidades.”

4 de agosto de 1987

Raquel Cândido (RO)
“Ou seremos verdadeiramente 

constituintes do Brasil, com uma 
Carta que represente o ideal e as 
aspirações do povo brasileiro, os 
sagrados direitos do trabalhador 

e as garantias gerais de 
desenvolvimento das empresas 

genuinamente nacionais, ou, 
então, não assinaremos nada.”

22 de abril de 1988

Wilma de Faria (RN)
"A educação tem que ser, de 
fato, prioridade. Poderemos 
cancelar obras como a ferrovia 
Norte-Sul, a Leste-Oeste, a 
compra dos apartamentos da 
Previdência Social, enfim, tudo 
é adiável, só não o é a questão 
educacional no país que, hoje, 
é a oitava potência econômica 
do mundo e 59º país em 
desigualdades sociais."

20 de agosto de 1987

Maria Lúcia (AC)
“Infelizmente, encontramos 

dificuldades em todos os 
setores, porque a educação não 
tem sido prioridade política, nem 
administrativa e nem tampouco 

orçamentária. Não adianta querer 
dar normas ao cidadão, se ele 

não as entende.”

19 de maio de 1988

Myrian Portella (PI)
"A questão urbana é tão 

importante quanto a questão 
agrária. Ambas têm em comum 

um ponto fundamental: a 
propriedade e o uso do solo. 

Para o poder econômico, 
expressões como 'finalidade 

social', 'interesse social', 
'necessidade' ou 'utilidade 
pública' são coisas vagas, 

difusas. Por isso, quando se 
estipula como será alcançada 
essa função social, mexendo, 

portanto, no patrimônio dos 
grandes proprietários, a coisa 
muda e a reação é imediata."

21 de agosto de 1987
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Raquel Capiberibe (AP)
"Neste momento, como mulher 
da Amazônia, como mulher 
ribeirinha e filha de trabalhador 
rural, peço, conclamo, aos 
companheiros constituintes 
que nos sensibilizemos com a 
questão da reforma agrária, para 
que se faça justiça neste país, 
para que se possa realmente 
ver aqueles que são os nossos 
irmãos brasileiros terem dias 
mais dignos e mais felizes."

17 de agosto de 1987

Marluce Pinto (RR)
“O maior anseio do povo de 
Roraima é escolher os seus 
governantes. Não admitem mais 
que os governadores sejam 
escolhidos na esfera federal, para 
evitar que venha a permanecer 
a situação atual, da falta de 
comunicabilidade e assistência 
para as pessoas carentes.”

10 de agosto de 1987

Sadie Hauache (AM)
“Uma das grandes vitórias da 
nova Carta é a inclusão dos 
policiais militares e bombeiros 
militares na categoria de 
servidores públicos militares.”

25 de agosto de 1988

Bete Mendes (SP)
Licenciou-se do mandato de 
deputada federal Constituinte em 
15 de março de 1987 para exercer 
o cargo de secretária da Cultura do 
Estado de São Paulo.

Beth Azize (AM)
"Grupos econômicos, 

interessados exclusivamente 
na especulação imobiliária, na 

devastação das nossas florestas, 
buscam aquela região, despojam 

os seus verdadeiros posseiros, 
os seus legítimos ocupantes. 
A reforma agrária precisa ser 

votada, aprovada e entendida 
por esta Assembléia Nacional 

Constituinte como uma maneira 
justa de distribuir a terra para 
aqueles que dela precisam."

26 de abril de 1988

Márcia Kubitschek (DF)
“É necessário que o DF e a sua 
região geoeconômica se torne 

uma única região, onde não 
hajam desníveis sociais, como 

hoje ocorrem. É necessário 
que as cidades do entorno 
ultrapassem a condição de 

simples cidades-dormitórios 
para ocuparem sua condição de 

comunidades prósperas, com 
vida própria, proporcionando 

trabalho e moradia condignas 
aos seus habitantes.”

14 de março de 1988

Moema São Thiago (CE)
"Distribuir terras sem implementar 

o apoio institucional nas áreas 
de crédito, comercialização, 

sustentação de preço é deixar o 
pequeno agricultor 'ciscando' a 

sua própria sobrevivência."

18 de agosto de 1988
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Em março de 1987, o Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher entregou ao 
presidente da Assembleia Nacional, 
deputado Ulysses Guimarães, a Carta das 
Mulheres Brasileiras aos Constituintes. O 
documento foi resultado de uma campanha 
nacional, em articulação com ativistas, 
movimentos feministas, e associações de 
todo o país durante dois anos. De acordo 
com levantamento do próprio conselho, 
80% das reivindicações foram aprovadas.
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Carta revela equilíbrio 
entre preservação 
e exploração
Debates na Assembleia fortaleceram 
a responsabilidade do Estado sobre 
a gestão de recursos naturais

Guilherme Oliveira

Meio Ambiente
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Pintura de Rugendas mostra a 
derrubada de uma floresta no 
início do século 19



Uma das nações mais privile-
giadas do planeta em recursos 
naturais, o Brasil detém igual-

mente oportunidades e responsabilida-
des no que se refere à sua relação com o 
meio ambiente.

Essa relação demorou anos para ser 
idealizada. Embora já na primeira me-
tade do século 19 o naturalista, ministro 
e deputado José Bonifácio de Andrada e 
Silva pregasse em favor da adoção de polí-
ticas ambientais, por muito tempo o país 
entendeu que era necessário deixar de 
lado qualquer esforço mais aprofundado 
de conservação em nome do crescimento 
econômico.

 Mas a Constituição de 1988 trouxe 
uma nova perspectiva. Nela, a preser-
vação e o tratamento consciente dos 
recursos naturais são colocados, não 
como um entrave ao desenvolvimento 
do país, mas como um de seus braços. 
O arcabouço montado pela Assembleia 
Constituinte deu sustentação à ideia de 
que um Brasil rico é um Brasil que se 
preocupa com todas as suas riquezas.

Estocolmo, o marco zero
Antes da Carta, a posição prepon-

derante no Brasil sobre a relação entre 

sociedade e meio ambiente pode ser 
ilustrada pelo conteúdo da participação 
do país na Conferência de Estocolmo, 
em 1972, um evento da Organização 
das Nações Unidas destinado a discutir 
alternativas para combater a degradação 
ambiental e impulsionar o desenvolvi-
mento sustentável — ideia que ganhava 
tração na segunda metade do século XX.

A comitiva brasileira foi liderada por 
José Costa Cavalcanti, tenente-coronel 
do Exército e ministro do Interior. Sob 

Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada em Estocolmo, em 1972

Art. 225. “Todos têm 
direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras 

gerações.”

Publicado em 
17/8/2018
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30 anos, Constituição da cidadania

Cavalcanti, o Brasil aderiu a um movi-
mento de delegados de países emergentes 
que manifestaram preocupação com 
o fortalecimento da agenda ambiental 
durante o evento. Viam-na como uma 
guinada que poderia resultar em restri-
ções impostas ao crescimento econômi-
co das nações menos desenvolvidas pelo 
chamado “Primeiro Mundo”.

O ministro brasileiro afirmou não 
enxergar um “relacionamento linear 
rígido e inverso” entre desenvolvimento 
e preservação ambiental, mas destacou 
que considerava “fadados ao insucesso” 
quaisquer esforços de investimento que 
não dessem espaço, primeiro, à acumu-
lação de riqueza.

“Foi precisamente o crescimento eco-
nômico que permitiu aos países desen-
volvidos apresentar grande progresso na 
eliminação da pobreza em massa, da 
ignorância e da doença, dando assim 
alta prioridade às considerações do meio 
ambiente. [...] Um país que não alcançou 
o nível satisfatório mínimo no prover o es-

sencial não está em condições de desviar 
recursos consideráveis para a proteção do 
meio ambiente”, afirmou ele no discurso 
que proferiu no evento.

Cavalcanti disse também que as 
principais responsabilidades globais 
pelas “medidas corretivas necessárias” à 
redução da poluição e à conservação da 
natureza deveriam ser assumidas pelos 
países desenvolvidos, enquanto que ou-
tras nações, como o Brasil, deveriam ter 
mais autonomia para intensificarem o 
seu crescimento econômico. O ministro 
observou que o país não aceitaria “cer-
cear a sua soberania” sobre o usufruto 
das riquezas naturais presentes em seu 
território. Para ele, o mundo não estava, 
naquele momento, ameaçado por escas-
sez de recursos.

José Costa Cavalcanti atuou ainda 
por vários anos em contato direto com 
temas ligados à exploração do meio am-
biente e em posições de comando. Além 
de ministro do Interior (1969-1974), foi 
também ministro de Minas e Energia 

(1967-1969) e presidente da Eletrobras 
(1980-1985). Foi o primeiro diretor-geral 
brasileiro da Usina Hidrelétrica de Itaipu 
(1974-1985), tendo supervisionado o perí-
odo de construção do empreendimento e 
seus primeiros anos de operação.

Sessão de votação em primeiro 
turno do capítulo que trata do 
meio ambiente. Texto final foi 
aprovado em 25 de maio de 1988

Art 225, § 1º.  
“(...) incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar 
os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e 
ecossistemas;

II - preservar a diversidade e 
a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar 
as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de 
material genético”
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Meio Ambiente

Necessidade de preservação
Até a Assembleia Nacional Consti-

tuinte de 1988, a política do país consis-
tia, portanto, em subordinar a questão 
ambiental à atividade produtiva. Até 
havia iniciativas voltadas à preservação, 
mas não eram orientadas por um reco-
nhecimento qualifi cado do meio ambien-
te como um tema de grande importância.

Quem explica isso é o biólogo Cléber 
Alho, diretor-vice-presidente da Funda-
ção Pró-Natureza (Funatura), de Brasília 
(DF). No início dos anos 1990, ele foi o 
primeiro responsável pelo escritório 
brasileiro da World Wide Fund for Nature 
(WWF), uma das maiores e mais antigas 

organizações não-governamentais glo-
bais dedicadas à causa ambiental.

— No início, áreas protegidas foram 
criadas tendo em vista o aspecto cênico 
do ambiente: lugares bonitos e fascinan-
tes tinham que ser protegidos para que 
nossos fi lhos e netos experimentassem o 
mesmo encantamento — recorda Alho.

Com o tempo, a motivação se transfe-
riu para noções mais técnicas. A preser-
vação passou a ser construída a partir da 
observação de um tripé de diversidade 
dentro da área analisada: diversidade 
de espécies, diversidade genética (que 
diz respeito a diferenças verificadas 
entre populações da mesma espécie 

que vivem separadas) e diversidade de 
ecossistemas. Segundo Alho, o Brasil é 
privilegiado nesses critérios porque sua 
grande extensão territorial proporciona 
multiplicidades em todos os parâmetros.

Os debates na Constituinte
A própria discussão entre os consti-

tuintes chegou perto de ser infl uencia-
da por uma perspectiva considerada 
antiquada. Antes da Constituinte, uma 
comissão de intelectuais liderada pelo 
senador Aff onso Arinos (PFL-RJ) havia 
proposto um anteprojeto que apresenta-
va um capítulo dedicado exclusivamente 
ao meio ambiente.

Art 225, § 1º. 
“(...) incumbe ao Poder Público:

III - defi nir, em todas as 
unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus 
componentes a serem 

especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que 

justifi quem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de 
signifi cativa degradação do 

meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, a que se 

dará publicidade”

Mina de Timbopeba, em Mariana, 
Minas Gerais. Tema do meio ambiente é 
marcado por tensão entre preservação e 
desenvolvimento econômico

va
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30 anos, Constituição da cidadania

O advogado e ambientalista Fábio 
Feldmann, que foi deputado federal 
constituinte (SP), conta dos problemas 
que enxergou no anteprojeto:

— O texto da comissão Arinos era 
terrível. Tinha equívocos muito graves, 
como instituir a proteção constitucional 
das baleias e transferir ao Congresso o 
licenciamento de atividades poluidoras. 
Ref letia uma visão ingênua, despre-
parada e superficial da problemática 
ambiental.

No entanto, segundo Feldmann, o 
texto tinha um grande mérito, que era 
justamente o de tratar o meio ambiente 
à parte, como um assunto de relevância. 
Essa tendência se repetiu na Assembleia 
Constituinte, que também reservou um 
capítulo da Carta ao tema.

Fabio Feldmann foi eleito pelo PMDB 
e, durante a Constituinte, participou 
da fundação do PSDB. Ao longo de sua 
carreira política, migrou para o Partido 
Verde (PV). Na Assembleia, era dos ra-

ros parlamentares que traziam a pauta 
ambiental no cartão de visitas. Por essa 
razão, conta que evitou uma atuação 
mais radical:

— A estratégia era evitar a polari-
zação. Tínhamos noção de que, se isso 
acontecesse, perderíamos. O texto reflete 
a tentativa de articulação suprapartidá-
ria, que foi bem-sucedida.

Curiosamente, recorda, a pauta pôde 
avançar na Constituição em parte graças 
à sua incipiência naquele momento.

Feldmann conta que a mobilização 
nacional durante a Constituinte, com 
sua demanda por direitos de todos os 
matizes e por um olhar social mais 
acurado, abriu espaço para temas ainda 
inexplorados.

 No entanto, as construções progres-
sistas foram desafiadas pela emergência 
do “Centrão”, um bloco de parlamentares 
conservadores que se articulou para agir 
a partir da etapa de consolidação da 
nova Carta. Na Comissão de Sistemati-

zação, o Centrão conseguiu reescrever 
boa parte dos textos que ali chegavam. 
Aprovado finalmente em 25 de maio de 
1988 por 450 votos a 3, apoiado em um 
grande acordo de lideranças , o capítulo 
do meio ambiente, porém, ficou intacto: 
não foi levado para a comissão, porque 
se preferiu priorizar áreas consideradas 
de maior interesse.

Em entrevista ao Diário da Consti-
tuinte, telejornal produzido pelo Con-
gresso durante os trabalhos da assem-
bleia, Feldmann menciona como dois 
pontos importantes e inovadores do 
texto a tipificação do crime ambiental 
(“talvez a principal vitória”, nas palavras 
dele) e a obrigatoriedade dos estudos pré-
vios de impacto ambiental “para instala-
ção de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do 
meio ambiente”. Os editores do telejornal 
mencionaram também a exigência de 
educação ambiental em todos os níveis 
de ensino.

Deputados constituintes Gastone Righi 
e Angelo Magalhães analisam 
mapa do Brasil durante sessão de votação
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Meio Ambiente

Outro deputado constituinte com 
atuação no setor é Sarney Filho (PV-MA), 
que participou da Assembleia pelo PFL 
e depois viria a ser ministro do Meio 
Ambiente em dois períodos (1999-2002 e 
2016-2018). Ele sanciona o ponto de vista 
de que a atenção esparsa sobre o tema 
funcionou como aliada no momento de 
inseri-lo na Constituição.

— A questão ambiental não era vista 
como central pelo conjunto da sociedade. 
Ainda era restrita a um pequeno grupo 
de visionários. Por outro lado, tampou-
co havia uma resistência tão grande a 
ela, como passamos a enfrentar anos 
mais tarde, quando a questão foi taxada 
por grupos com interesses privados e 
imediatistas como sendo antagônica ao 
desenvolvimento — recorda.

O início da vigência da Constituição 
deu impulsão inédita ao assunto, e não 
apenas por causa dos dispositivos da 
Carta. Em 1988, o Instituto Nacional de 
Pesquisas Especiais (Inpe) começou a 

monitorar e a divulgar o desmatamento 
na Amazônia Legal, chamando a aten-
ção para o estado da preservação do 
principal bioma brasileiro. No primeiro 
ano do acompanhamento, mais de 21 
mil km² de floresta foram derrubados, o 
que equivale a pouco menos da área do 
estado de Sergipe.

O ano de 1988 também foi o do as-
sassinato de Chico Mendes, um dos 
principais ambientalistas brasileiros. 
Além do ativismo em defesa da Ama-
zônia, Mendes era um importante líder 
dos seringueiros da região. No dia 22 de 
dezembro ele foi baleado em sua casa, em 
Xapuri (AC), pelo filho de um fazendeiro 
local. O fato foi noticiado mundialmente.

Em 1992, quatro anos depois da pro-
mulgação da Constituição, o Brasil foi 
sede da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento, que aconteceu na cidade do Rio 
de Janeiro (RJ) e ficou conhecida como 
“Rio-92”. Tratou-se de uma retomada, 

20 anos depois, da reunião de Estocolmo 
— a mesma na qual o Brasil havia rela-
tivizado a importância da preservação 
ambiental em seu território.

Proteção e desenvolvimento
Um dos pontos centrais da condução 

de uma agenda ambiental no Brasil é 
conciliar as demandas de preservação 
com as necessidades e pressões econô-
micas de grupos como o da mineração e 
do agronegócio.

Para Sarney Filho, esse equilíbrio 
depende de diálogo, e esse diálogo não 
pode prescindir da compreensão de que 
a reposição dos recursos naturais não é 
uma garantia eterna.

Ao mesmo tempo, o ex-ministro 
destaca que na intersecção entre o am-
bientalismo e a produtividade encon-
tram-se patamares econômicos a serem 
desbravados:

— A necessidade de uma economia 
verde, de baixo carbono, abre um enor-

Deputados constituintes 
Fábio Feldmann e 
Sarney Filho
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30 anos, Constituição da cidadania

me leque de oportunidades de negócios. 
A existência das populações humanas 
depende de mudanças profundas nos 
modelos de ocupação da terra, e de 
produção e consumo. Isso não deve ser 
encarado como uma ameaça aos setores 
já estabelecidos. Ao contrário, deve ser 
visto como a possibilidade de viabilizar 
negócios de sucesso em um mundo em 
que os recursos são escassos — afi rma.

O Brasil tem planos de metas para 
a redução do desmatamento tanto na 
Amazônia Legal quanto no Cerrado, 
que são os dois maiores biomas do país 
— bem como os que são mais afetados 
pela exploração econômica. As expecta-

tivas têm sido cumpridas, mas o debate 
público tem se acirrado.

— As resistências têm aumentado por 
parte de alguns setores insensatos que 
querem explorar os recursos naturais 
de forma predatória — lamenta Sarney 
Filho.

 O biólogo Cléber Alho acredita que 
o antagonismo entre preservação am-
biental e desenvolvimento econômico é 
resquício do pensamento antigo e fruto 
de “ignorância”. Para ele, é cristalino que 
esforços de manutenção dos recursos 
e das riquezas da natureza têm benefí-
cios socioeconômicos, pois possibilitam 
avanços tecnológicos que levam ao 

Art 225. § 1º “(...) incumbe ao 
Poder Público:

V - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação 
ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do 
meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a fl ora, 
vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os 
animais a crueldade”

Desmatamento na Amazônia. 
Restrições constitucionais 
não foram sufi cientes para 
preservar a região
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Meio Ambiente

desenvolvimento. No mundo de hoje, 
diz ele, um avanço não existe sem o  
outro.

— Quando se perde uma espécie [de 
ser vivo], está se perdendo para sempre 
um código genético único, que pode ter 
potenciais de aplicação farmacêutica, 

alimentar, cosmética. Que pode ter um 
emprego enorme para o benefício hu-
mano. É como perder uma biblioteca. 
É um patrimônio único, que não foi 
reproduzido.

Alho reconhece que a exploração do 
meio ambiente é necessária para a evo-
lução das condições de vida humana e 
explica que a Constituição previu isso 
ao consagrar a ideia de reparação dos 
danos ambientais: o objetivo foi, justa-
mente, não prejudicar a execução de 
empreendimentos inevitáveis e necessá-
rios que afetassem o meio ambiente. Por 
exemplo, quando se alaga uma área de 
floresta para a construção de uma usina 
hidrelétrica, deve-se estabelecer em ou-
tra localidade uma área de conservação 
semelhante ao espaço que foi perdido. 
Entretanto, segundo ele, a aplicação cor-
reta desse princípio tem sido prejudicada 
por falta de “seriedade” na aplicação dos 
regulamentos da compensação. 

Regulamentação lenta
O Brasil já tinha, antes da Constitui-

ção de 1988, uma legislação infracons-
titucional ampla, a Política Nacional 

do Meio Ambiente, criada em 1981. Seu 
texto previa a criação do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente (Conama), que 
iniciou suas atividades apenas em 1986. 
A própria regulamentação da lei preci-
sou aguardar um decreto presidencial 
de 1990.

A política previa também o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), 
uma articulação entre órgãos federais, 
estaduais e municipais responsáveis pela 
vigilância ambiental.

Para Fábio Feldmann, essa articula-
ção é prejudicada pela divisão proble-
mática de responsabilidades, que não 
vem acompanhada de destinação de 
recursos para que os estados realizem 
suas atribuições:

— Ao delegar, a União está garantindo 
o não-cumprimento. A maior parte do 
licenciamento ambiental é dos estados, 
mas eles têm cada vez mais dificuldades, 
pois estão sem pessoal qualificado e sem 
recursos básicos. Estados que não têm 
mais do que cinco funcionários precisam 
fazer gestão de florestas. O Sisnama tem 
que ser fortalecido através de mecanis-
mos de financiamento.

Art. 225. “§ 2º - Aquele que 
explorar recursos minerais 
fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica 
exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei.

§ 3º - As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, 
independentemente da 
obrigação de reparar os danos 
causados”

Desmatamento da Amazônia em km²
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meta de reduzir 
80% até 2020

Desmatamento do Cerrado em km²

Fonte: Ministério do Meio Ambiente
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O ex-deputado cita outras lacunas 
que ainda permanecem, apesar das de-
terminações constitucionais. A Amazô-
nia, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal e a Zona Costeira são listados 
na Constituição como patrimônios na-
cionais cujo uso depende de regulamen-
tação em leis específicas, mas apenas a 
Mata Atlântica ganhou esse tratamento 
até agora — e somente em 2006.

Para Feldmann, a edição de leis para 
cada um dos outros biomas é funda-
mental porque tratamentos particula-
rizados permitiriam relações melhores 
entre a preservação ambiental e o setor 
produtivo.

— Hoje temos instrumentos técnicos 
e tecnológicos para definir restrições de 
acordo com topografia, biodiversidade, 
tipo de solo. Legislações específicas di-
minuiriam a polarização. Em vez de se 
ter uma regra tão rígida, poderíamos ter 
regras mais eficazes e precisas adequa-
das às situações reais.

Dois biomas importantes não entra-
ram no texto da Constituição: o Cerrado, 
que cobre cerca de um quarto de todo o 
território do país, e a Caatinga, que é o 
único bioma exclusivamente brasileiro. 

Futuro
Feldmann vê o Brasil como um prota-

gonista das discussões globais sobre os 
desafios presentes e futuros para o meio 
ambiente. Desde a sua escolha como sede 
da Rio-92, o país tem se apresentado na 

vanguarda, acredita o ex-deputado. No 
entanto, essa postura não vem sem os 
seus dilemas.

— O que está faltando ao Brasil é fazer 
com que essa liderança nas negociações 
internacionais se reflita na agenda brasi-
leira. Temos revelado contradições entre 
o nosso discurso internacional pró-sus-
tentabilidade e o que temos feito interna-
mente. Por exemplo, para fora defendemos 
descarbonização da economia, mas aqui 
dentro estimulamos o uso do petróleo.

Sarney Filho considera que o acompa-
nhamento das mudanças climáticas deve 
ser a prioridade da agenda ambiental 
mundial. Ele assegura que o Brasil está 
bem posicionado quanto ao tema, com 
metas ambiciosas e ferramentas em de-
senvolvimento. Mais preocupante para 
o país, na opinião dele, é a situação de 
um dos biomas nacionais que não tem 
proteção constitucional explícita.

— As últimas décadas viram um 
aprofundamento assustador da degra-
dação do Cerrado. Os 35% de reserva 
legal que o Código Florestal exige para 
esse bioma são insuficientes. Com cerca 
de 50% da cobertura vegetal degradada, 
alguns cientistas já consideram inviável 
sua regeneração, o que seria trágico para 
o país e o mundo. Por isso, considero a 
proteção do cerrado como um dos prin-
cipais desafios brasileiros.

O biólogo Cléber Alho alerta para a 
questão do crescimento populacional. 
Além dos obstáculos que esse fenômeno 

Art 225. “§ 4º - A Floresta 
Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a 
Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-
se-á, na forma da lei, dentro 
de condições que assegurem 
a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao 
uso dos recursos naturais.

§ 5º - São indisponíveis 
as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais.

§ 6º - As usinas que operem 
com reator nuclear deverão 
ter sua localização definida 
em lei federal, sem o que não 
poderão ser instaladas”

Presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte, o deputado Ulysses 
Guimarães planta uma muda de pau-ferro 
no Bosque dos Constituintes
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em si acarreta, ele também é simbólico 
da discussão indispensável sobre como 
conciliar a proteção ambiental e o desen-
volvimento socioeconômico.

— Como lidar com a proteção ambien-
tal com gente em todo lugar? O princípio 
é que as pessoas alteram o ambiente 
natural, a necessidade humana o degra-
da. Por outro lado, não se pode evacuar 
todo mundo, especialmente no Brasil 
onde grande parte da população vive na 
pobreza.

Questão indígena
A Constituição de 1988 também se 

preocupou em mudar a situação dos 
povos indígenas. A começar pela nomen-

clatura: o novo texto deixou de lado o 
padrão das Constituições anteriores, que 
se referiam aos índios como “silvícolas”.

Até 1988, a regra eram iniciativas que 
visavam incorporar os povos indígenas à 
“comunhão nacional”. Esse modelo, volta-
do para a assimilação, foi convertido na 
busca por uma sociedade multicultural 
e pluriétnica.

O princípio de respeitar a vida tra-
dicional dos índios é elogiado pela pro-
curadora da República Eliana Torelly. 
Ela coordena a 6ª Câmara do Ministério 
Público Federal, responsável pelas ações 
referentes às populações indígenas.

— A Constituição de 1988 foi uma 
evolução porque tratou os direitos dos 

Art. 231. “São 
reconhecidos aos índios 
sua organização social, 

costumes, línguas, 
crenças e tradições, e 
os direitos originários 

sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, 

competindo à União 
demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os 

seus bens”

Representantes de etnia 
indígena acompanharam 
as sessões da Assembleia 
Nacional Constituinte
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povos indígenas como originários. Ou 
seja, ela não os criou, ela reconheceu que 
eles já existiam. A partir daí vem o nosso 
arcabouço de proteção.

Esse reconhecimento tirou dos índios 
a condição de tutelados pelo Estado. Isso 
significa, por exemplo, que eles podem 
se auto-representar perante o Judiciário 
com as mesmas garantias que todos os 
demais cidadãos.

Além do patrimônio imaterial, a 
Constituição garantiu aos povos indíge-
nas o seu patrimônio territorial: a posse 
das terras que ocupam historicamente

Juntamente com a subsistência, 
através da pesca, da caça, da coleta e 
da pequena agricultura, o território ori-
ginal representa também uma fonte de 

identidade, de cultura, de vivência e de 
espiritualidade.

A demarcação das terras indígenas 
tornou-se uma garantia, mas isso não 
significa que tenha sido assegurada por 
completo. A Constituição estabeleceu 
um prazo de cinco anos, a contar da 
promulgação, para o reconhecimento 
oficial de todas as terras. O prazo não 
foi cumprido, mas também não era 
realista: a demarcação envolve estudos 
antropológicos, históricos, fundiários, 
cartográficos e ambientais, o que signi-
fica que novos sítios são descobertos ao 
longo do tempo.

O país registra atualmente 435 terras 
indígenas regularizadas, que totalizam 
1,05 milhão de km² — uma área total 

Art. 232. “Os índios, 
suas comunidades e 
organizações são partes 
legítimas para ingressar 
em juízo em defesa de 
seus direitos e interesses, 
intervindo o Ministério 
Público em todos os atos do 
processo”

Protesto de indígenas em Brasília. 
Demarcação de terras é uma das principais 

fontes de conflitos agrários no país
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Meio Ambiente

maior do que o estado do Mato Grosso. 
A maior parte dessas terras — 54% — 
encontra-se na região Centro-Oeste do 
país. Outras 131 localidades aguardam 
a conclusão do processo de demarca ção.

Quando se pede uma demarcação, 
os estudos são feitos e um relatório é 
apresentado à Fundação Nacional do 
Índio (Funai), que pode aprová-lo ou não. 
Aprovado, o documento é publicado no 
Diário Oficial da União.

É concedido então um período para 
contestações judiciais, depois do qual a 
Funai e o Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra) realizam 
a demarcação — que inclui o reassen-
tamento dos ocupantes não-índios do 
território. Apenas depois de cumpridos 
esses passos, é possível homologar e 
registrar a demarcação.

As terras indígenas demarcadas são 
uma propriedade da União, o que sig-
nifica que seus ocupantes não podem 

vendê-la. Eles gozam do direito de usu-
fruírem dela, mas também não podem 
fazer exploração predatória. O ingresso 
em terras demarcadas somente pode ser 
feito com autorização do povo ocupante 
— em caso de invasão, a Polícia Federal 
é acionada. 

Demarcação
A Funai é e sempre foi a principal 

responsável pela demarcação das terras 
indígenas, mas existe uma pressão para 
que isso mude. Uma das proposições 
legislativas mais controversas em aná-
lise no Congresso é a PEC 215/2000, que 
transfere ao Congresso a atribuição de 
demarcar, por meio da apreciação de 
projetos de lei que viriam da Presidência 
da República.

Além dessa transferência de atribui-
ção, a proposta veda a ampliação de 
terras indígenas já estabelecidas e deter-
mina o pagamento de indenização aos 

Ponto alto das manifestações pelos direitos 
indígenas na Constituinte, Ailton Krenak, 
durante discurso na tribuna, pintou o rosto 
com tinta preta de jenipapo.
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proprietários reassentados em virtude 
da demarcação.

A PEC também permite que as comu-
nidades indígenas se autodeclarem aptas 
a praticar atividades agropecuárias em 
suas terras, hipótese em que poderão 
celebrar contratos de arrendamento e 
parceria com não-índios.

Para garantir a presença dos povos 
indígenas nas discussões parlamentares 
sobre projetos de lei de demarcação, a 

PEC também cria um deputado adicio-
nal, que seria eleito como representante 
dos índios em todo o território nacional.

A PEC já teve três relatores e chegou a 
ser arquivada quatro vezes, mas voltou à 
tona através de requerimentos que soli-
citavam a retomada da sua tramitação.

Para a procuradora Eliana Torelly, a 
proposta representaria um retrocesso.

— A atribuição para demarcar é al-
tamente técnica. A mudança desse for-

mato para um paradigma político seria 
profundamente prejudicial e deixaria as 
populações vulneráveis. A posição do 
Ministério Público é contrária a isso.

Torelly entende que a questão das 
demarcações tem sido tratada como 
“perfumaria” pelos governos federais, 
que restringem o orçamento da Funai 
e não promovem novos concursos para 
reabastecer o quadro de profissionais da 
entidade.

Como é criada uma terra indígena

1 Estudos de identificação
Com base em trabalho antropológico 
inicial solicitado pela Funai, um grupo 

técnico realiza estudos de natureza etno-
histórica, sociológica, jurídica, cartográfica e 
ambiental, além do levantamento fundiário.  
O relatório contém a 
caracterização  
 detalhada da  
terra a ser  
demarcada. 2 Aprovação da Funai

O relatório tem que ser aprovado pelo presidente 
da Funai. No prazo de 15 dias o documento é 

publicado no Diário Oficial da União e no diário oficial 
do estado correspondente. O documento também 
deve ser afixado na sede da prefeitura local.

5 Demarcação física
Declarados os limites da 
área, a Funai promove a 

demarcação física da terra indígena, 
enquanto o Incra providencia o 
reassentamento de eventuais 
ocupantes não índios da área.

3 Contestação
Após a publicação do relatório no 
Diário Oficial da União, abre-se prazo 

de 90 dias para contestações e pedidos de 
indenização. Em 60 dias, a  
Funai deve encaminhar parecer 
ao ministro da Justiça.

6 Homologação
Esgotado o prazo de recursos, o 
procedimento de demarcação é 

submetido ao presidente da República 
para a homologação por decreto.

4 Declarações dos limites 
da terra indígena
O ministro da Justiça 

pode declarar os limites da área e 
determinar a demarcação física, 
pedir diligências em mais 90 dias  
ou ainda desaprovar a  
identificação.

7 Registro
A terra demarcada e 
homologada será registrada 

em até 30 dias no cartório de  
imóveis da comarca  
correspondente e na  
Secretaria de Patrimônio  
da União.

Veja no vídeo como foram os debates 
sobre o capítulo do meio ambiente.

TV Senado 
Meio ambiente na Constituinte 
http://bit.ly/constituinte-meio-
ambiente

+

 
Saiba mais
Revista Em discussão!: debate 
sobre mudanças no licenciamento 
ambiental 
http://bit.ly/lic-ambiental

Infomatéria: Os desafios do acordo do 
clima para o Brasil 
http://bit.ly/acordo-clima-desafios

Infomatéria: A busca por um novo 
modelo de gestão para a água  
http://bit.ly/gestao-agua-modelo

Degradação ambiental está na raiz 
do surto de febre amarela 
http://bit.ly/surto-febre-amarela

Santuário ecológico ameaçado no DF 
http://bit.ly/aguas-emendadas
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Texto rearranjou 
estruturas e definiu 
competências

Bases do Estado

Entre con� itos de interesses e de 
visões de mundo, constituintes 
modelaram a Nação brasileira

Guilherme Oliveira
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Na sessão plenária de 22 de 
março de 1988, aprovou-se o 

presidencialismo com 5 anos, 
por 344 votos a 212



Direitos sociais, liberdades indi-
viduais, educação, saúde, segu-
rança, infraestrutura, economia, 

meio ambiente... A Constituição Federal 
promulgada em 1988 cobriu toda sorte 
de demandas da cidadania em seus mais 
de 200 artigos. Para além desses temas 
que despertam o interesse e a mobiliza-
ção de tantos, porém, existe ainda uma 
outra obrigação que uma Constituição 
deve cumprir. Uma que pode não ser tão 
glamorosa, mas sem a qual nenhuma das 
outras fica em pé.

Trata-se da organização do Estado 
nacional: o mapeamento das funções 
dos órgãos, autoridades e servidores, a 
forma como cada um exercerá as suas 
competências. Na Assembleia Consti-
tuinte, com todo o interesse (e a cobran-
ça) em expandir o rol de direitos para o 
povo, houve preocupação também em 
estabelecer as bases da democracia e das 
instituições brasileiras.

Presidente ou Parlamento
Um dos debates mais intensos e decisi-

vos de toda a Constituinte foi o que dizia 

respeito ao sistema de governo do Brasil a 
partir da promulgação da nova lei maior 
do país — ou seja, como seria exercida a 
direção do Poder Executivo nacional e por 
quem. A decisão a ser tomada era entre o 
presidencialismo e o parlamentarismo, e 
a primeira opção prevaleceu.

No presidencialismo, essencialmente, 
uma mesma autoridade exerce todas 
as responsabilidades inerentes ao Exe-
cutivo. Essa pessoa — o presidente da 
República — é eleita diretamente pela 
população do país para um mandato 
de duração determinada, que só pode 
ser interrompido em situações muito 
excepcionais.

Já no parlamentarismo, as tarefas 
do Executivo são divididas entre duas 
pessoas: o chefe de Estado e o chefe de 
governo. O chefe de Estado representa a 
unidade e a soberania da nação e cum-
pre funções diplomáticas, cerimoniais e 
simbólicas. No caso de repúblicas, ele é 
eleito pelo voto popular; em monarquias, 
trata-se do líder da família real.

Já o chefe de governo é o encarregado 
de fato pela condução política e adminis-

Publicado em 
19/09/2018
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trativa do país. Em geral, ele é escolhido 
entre os membros do Parlamento, repre-
sentando uma coalizão majoritária. O 
posto é mais volátil: o chefe de governo 
pode ser substituído por seus pares a 
qualquer momento durante a legislatura, 
caso a maioria mude de lado. Ao mesmo 
tempo, ele pode, em alguns casos, dissol-
ver o Parlamento, convocando eleições 
extraordinárias.

A Assembleia Constituinte de 1988 
chegou muito perto de legar ao Brasil 
um sistema parlamentarista de governo. 
O texto preliminar que foi encaminhado 
ao Plenário para decisão final previa 
exatamente esse modelo, com a figura 
de um primeiro-ministro como chefe de 
governo e de um presidente como chefe 
de Estado.

Nos termos do anteprojeto, o primei-
ro-ministro seria nomeado pelo presiden-
te e reuniria, com a sua autorização, um 
gabinete de ministros. O primeiro-minis-
tro poderia ser destituído pela Câmara 

dos Deputados através de um instru-
mento chamado “moção reprobatória”, 
e também poderia ser exonerado pelo 
presidente. Nesses casos, o conselho de 

ministros também seria dissolvido, e o 
governo seria montado novamente.

Para o cientista político David Fleis-
cher, da Universidade de Brasília (UnB), o 
impulso parlamentarista dos constituin-
tes era resultado de uma “desilusão” com 
um regime presidencialista marcado por 
uma série de instabilidades nas décadas 
anteriores.

— O presidencialismo de 1946 a 1964 
deixou muito a desejar: [Getúlio] Vargas 
se matou, tivemos dois impeachments, 
depois a renúncia de Jânio [Quadros]. De-
pois veio o regime militar. [José] Sarney 
foi um presidente impopular. Isso deu 
muita força aos parlamentaristas.

Com o cartaz, o deputado 
Ricardo Fiuza (E), um dos 
líderes do Centrão

Diferenças entre os dois sistemas

Presidencialismo Parlamentarismo

Chefe de Estado e 
chefe de governo

Uma mesma pessoa exerce as 
funções de chefe de governo 
e de chefe de Estado

O chefe de governo e o 
chefe de Estado são
pessoas diferentes

Escolha do chefe 
de governo

Eleito, diretamente (pelos cidadãos) 
ou indiretamente (por um colégio 
eleitoral) em eleições presidenciais 
de periodicidade predeterminada

Escolhido dentre os membros do 
Parlamento em eleições parlamentares 
de periodicidade predeterminada ou 
convocadas extraordinariamente

Substituição do chefe 
de governo antes do 
fim do mandato

Impeachment
Perda de maioria no Parlamento, 
moção de censura (no confidence)

Relação entre 
Executivo e 
Legislativo

Chefe de governo presta contas 
ao Legislativo, mas age de forma 
independente. Chefe de governo 
não pode dissolver o Legislativo

Chefe de governo é membro do 
Legislativo. Chefe de governo 
pode dissolver o Legislativo e 
convocar novas eleições

Gabinete ministerial Livre escolha do presidente Composto por membros do Parlamento
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A tendência parlamentarista era mui-
to forte na Assembleia e tinha aprecia-
dores tanto à esquerda quanto à direita. 
Mesmo assim, a proposta esbarrou em 
uma resistência que se sobrepunha ao 
tema e que se fez decisiva no momento 
da análise do texto definitivo. Essa resis-
tência teve como protagonista o grupo 
político conhecido como Centrão.

Centrão e a briga pelo mandato
O Centrão unia parlamentares de 

viés mais conservador, que orbitavam 
a centro-direita. O grupo já era um ator 
da vida parlamentar brasileira desde o 
início da década, com o fim do sistema 
bipartidário, mas não era uma frente 
uniforme e nem sempre votava com co-
esão. Na Constituinte, ele encontrou um 
ponto crucial de convergência graças a 
um descontentamento generalizado de 
seus membros com as regras do jogo.

Um dos líderes do Centrão era o de-
putado Bonifácio de Andrada (PDS-MG). 
Ele relata que havia entre muitos colegas 
um desconforto em relação à configu-
ração escolhida para os trabalhos da 
Assembleia.

Segundo Bonifácio, a Constituinte de 
1988, ao contrário das outras que o Brasil 
havia tido na sua história, optou por in-
tegrar todos os deputados e senadores à 
atividade, em vez de criar uma comissão 
restrita. Para que isso funcionasse, o pre-
sidente Ulysses Guimarães adotou uma 
“solução estranha”, que foi a montagem 

de diversas comissões temáticas, cada 
uma repartida em subcomissões. Essa 
foi uma forma encontrada para que os 
593 parlamentares dessem contribuições 
ao texto.

No entanto, Bonifácio afirma entender 
que essa multiplicidade de organismos 
resultou em um problema na hora de en-
cadear as propostas em um projeto final.

— Nas comissões, ora era vitorioso 
o grupo mais à esquerda, ora o mais 
conservador. Os produtos de cada uma 
das comissões eram às vezes totalmente 
impossíveis de se articular com os de 
outras. O [deputado Bernardo] Cabral 
[relator-geral da Assembleia] teve uma 
dificuldade grande para fazer um texto 
único — conta.

 O anteprojeto emitido pela Comissão 
de Sistematização — responsável pela 
consolidação do trabalho das comissões 
— foi considerado um “Frankenstein” e 
reprovado pelo Centrão. Havia também 
um componente ideológico por trás: na 

Sistematização, o PMDB, partido com 
mais membros, selecionou suas nome-
ações de modo a sobrerrepresentar a 
banda progressista do partido, tendente à 
centro-esquerda. Isso se refletiu no texto 
do anteprojeto, desagradando o Centrão.

Como o regimento da Assembleia pre-
via que o Plenário deveria apenas aprovar 
ou rejeitar o texto da Sistematização por 
inteiro, sem promover alterações, criou-
se um impasse: a nova Constituição cor-
ria o risco de ser inteiramente derrubada.

A solução encontrada foi promover 
uma alteração no regimento criando 
a possibilidade de se destacar trechos 
do projeto para votação em separado. 
Com isso, abriu-se um novo universo de 
debates na Constituinte, em que o Plená-
rio poderia redesenhar todos os pontos 
polêmicos.

O sistema de governo virou um campo 
de batalha particular. O parlamentaris-
mo acabou bombardeado diante de uma 
briga mais imediatista e inf luenciada 

Deputado Bonifácio de Andrada 
em pronunciamento 

no Plenário da Constituinte
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pela conjuntura momentânea do país. Os 
constituintes entraram em discordância 
quanto ao tempo de mandato que seria 
fixado para o presidente — até então, tido 
apenas como chefe de Estado.

Quem ocupava o principal assento do 
Palácio do Planalto era José Sarney, que 
assumira em 1985. A Constituição de 
1967, então a vigente no país, previa um 
mandato de 5 anos para o presidente. Já a 
Assembleia Constituinte trabalhava com 
a perspectiva de encurtar esse tempo 
para 4 anos.

Pesava, nessa decisão, a impopulari-
dade de Sarney e também a sua base de 
apoio decrescente. Como a Constituinte 
e o Congresso eram o mesmo colegiado, 
a situação do presidente permeava os 
debates. No total, foram 626 discursos 
em Plenário sobre o assunto, que foi o 
que mais ganhou atenção na fase final.

Líder do PMDB e um dos principais 
articuladores do parlamentarismo, o 
senador Mário Covas (SP) defendia o 
mandato de 4 anos. Os apoiadores do 

presidente pressionavam pela manuten-
ção do quinto ano.

A disputa contou com a interferência 
direta do Planalto. David Fleischer lem-
bra que o governo “distribuiu vantagens” 
entre correligionários para arregimentar 
apoio, citando o crescimento recorde de 
outorgas de emissoras de rádio e televisão 
no período: de 1988 para 1990 houve 665 
novas concessões, contra 702 em todo o 
restante da década, segundo a Associa-
ção Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert).

Bonifácio de Andrada lamenta que a 
visão de longo prazo tenha se misturado 
com questões circunstanciais, mas re-
conhece que isso faz parte do processo.

— Misturaram a luta e o debate do 
mandato com a luta e o debate parlamen-
tarista. Toda Assembleia [Constituinte] 
sofre pressões do momento, é natural. 
Sarney fez pressão se valendo dos seus 
ministros.

 O triunfo da tese dos 5 anos foi fun-
damental para minar o parlamentarismo. 

O próprio Covas arrefeceu e em pouco 
tempo lideraria um movimento de dissi-
dência do PMDB para a fundação de um 
novo partido — o PSDB. Pela nova sigla, 
inclusive, disputou a Presidência em 1989, 
ficando em quarto lugar na corrida.

Tomada no calor do momento, a de-
cisão referente à duração do mandato 
presidencial mostrou-se frágil. Além de 
Sarney, apenas um outro presidente do 
Brasil regido pela Constituição de 1988 
se valeu dos cinco anos: Fernando Collor, 
eleito em 1989 — que nem chegou a com-
pletar o mandato, tendo renunciado em 
fins de 1992. Em 1994, a Revisão Consti-
tucional fez o texto voltar atrás e passar 
a prever 4 anos. Mais à frente, em 1997, 
foi instituída a possibilidade de reeleição.

O parlamentarismo ainda veio a ter 
mais uma chance: em 1993, os cidadãos 
brasileiros foram chamados a confirmar 
o seu sistema de governo em um plebisci-
to. O presidencialismo resistiu, vencendo 
com maioria de quase 70% dos votos.

Resquícios
A opção da Assembleia Constituinte 

pelo presidencialismo, atribulada como 
foi, permitiu que alguns vestígios do 
parlamentarismo sobrevivessem e se 
naturalizassem como parte do sistema 
até hoje.

Para o cientista político David Fleis-
cher, um exemplo são as normas brasi-
leiras para a criação de partidos. Consi-
deradas muito relaxadas, elas são típicas 

Mário Covas, Fernando Henrique 
Cardoso e outros deputados 
constituintes durante sessão de 
votação sobre o sistema de governo
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de países parlamentaristas. O resultado é 
um presidencialismo “disfuncional”.

— Nos presidencialismos, você tem 
poucos partidos no Congresso. Para se 
ter uma boa governabilidade, o máximo 
deve ser de seis a oito partidos. O que 
mais apresenta o Brasil como “parlamen-
tarista” é essa fragmentação partidária 
muito grande.

 Para João Trindade, consultor le-
gislativo do Senado, a liberdade quase 
irrestrita para o estabelecimento de siglas 

tem mais a ver com a vontade de dar uma 
“resposta” ao período autoritário do qual 
o país saía. Na opinião dele, que é especia-
lista em direito constitucional, resquícios 
mais evidentes de uma intenção parla-
mentarista são a medida provisória e a 
Lei do Impeachment.

A medida provisória (MP) é a ferra-
menta por meio da qual o chefe de governo 
pode editar normas com força imediata 
de lei, que valem e produzem efeitos até 
serem confirmadas pelo Congresso.

— Ela é um instrumento típico de 
países parlamentaristas. Nasceu na Itá-
lia e foi trazida para o sistema brasileiro 
quando se pensava que ele seria parla-
mentarista, e acabou ficando.

Regimes que utilizam a MP costu-
mam prever consequências severas quan-
do ela é rejeitada, como a dissolução do 
Parlamento — a intenção é evitar abuso 
do recurso. O presidencialismo brasileiro 
manteve a MP sem nenhuma amarra. 
Como resultado, desde a promulgação 
da Constituição de 1988, mais de 3 mil 
medidas provisórias já foram editadas 
pelos presidentes do Brasil.

Outra herança, explica Trindade, é o 
impeachment. Ao contrário da MP, é um 
procedimento típico de presidencialismos, 
para remover do cargo os mandatários que 
cometerem irregularidades. No entanto, o 
impeachment no Brasil tem uma defini-
ção extremamente ampla dos crimes de 
responsabilidade. Um dos crimes listados, 
por exemplo, é “proceder de modo incom-
patível com a dignidade do cargo”, o que 
pode ser livremente interpretado.

— Temos uma blindagem do presi-
dente contra o impeachment baseada 
principalmente na questão do quórum 
elevadíssimo, mas a proteção em termos 
materiais é quase zero.

O resultado é um processo que fica no 
“meio do caminho” entre um julgamento 
rigoroso do chefe do Executivo e um ins-
trumento de reestruturação do governo 
quando há perda de maioria parlamentar 
— tal como as moções de censura e des-
confiança no parlamentarismo.

A Lei do Impeachment (Lei 1.079, de 
1950) precede a Constituição e reformá-la 
não foi prioridade dos constituintes. Com 
a adoção de última hora do presidencia-
lismo, ela serve de “solução-tampão” para 
problemas de governabilidade e já foi 
acionada duas vezes — contra Fernando 
Collor, em 1992, e contra Dilma Rousseff, 
em 2016. 

Em 1993, o Brasil teve uma nova chance de 
escolher o sistema de governo por meio de 
plebiscito. O presidencialismo resistiu, com 
70% dos votos da população 
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Mudanças no Judiciário
A manutenção do presidencialismo 

evitou que o Brasil experimentasse mu-
danças profundas na organização dos 
Poderes Executivo e Legislativo. O mes-
mo não pode ser dito do Poder Judiciário, 
que recebeu inovações importantes.

No Judiciário, a Constituição extin-
guiu o antigo Tribunal Federal de Recur-
sos (TFR), que era a instância de apelação 
acima dos juízes federais. No seu lugar 
foram estabelecidos os Tribunais Regio-
nais Federais (TRFs), que são cinco:

• O TRF-1 cuida do Norte, da maior 
parte do Centro-Oeste, dos estados 
nordestinos de Maranhão, Piauí e 
Bahia e do estado de Minas Gerais

• O TRF-2 se encarrega do Espírito 
Santo e do Rio de Janeiro

• O TRF-3 tem como jurisdição Mato 
Grosso do Sul e São Paulo

• O TRF-4 abrange a Região Sul
• O TRF-5 cobre a Região Nordeste

 A Constituição inaugurou também o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), para 
onde foram transferidos os 13 ministros 
do TFR. Composto por 33 magistrados, 
o STJ nasceu da intenção de transferir 
competências do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) para outra corte, permitindo 
que o órgão máximo do Judiciário se 
dedicasse exclusivamente ao controle 
de constitucionalidade: a atividade de 
fazer cumprir a adequação de leis e atos 
do poder público à Constituição Federal.

Os principais instrumentos com os 
quais o STF conta para fazer o controle 
de constitucionalidades são:

•  Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI): declara a desconformidade 
constitucional de uma lei ou norma 
federal ou estadual.

Reestruturação das funções da Justiça

Ministério Público

Ministério 
Público

Advocacia-Geral  
da União

Defensoria 
Pública da União

Advocacia 
privada

1988
Antes

Depois

A Constituição de 1988 reestruturou as funções essenciais à Justiça, que são 

exercidas por Ministério Público, Advocacia-Geral da União e Defensoria Pública

Advocacia privada

representação judicial 
e assessoramento 

jurídico dos cidadãos

representação 
 judicial e 

assessoramento 
jurídico dos cidadãos

assistência jurídica 
integral aos cidadãos 
sem recursos ou sem 

representação privada

defesa dos interesses 
sociais, da ordem 

jurídica e do regime 
democrático

defesa dos interesses 
sociais, da ordem 

jurídica e do regime
democrático

promoção de 
ações penais e 
civis públicas

promoção de ações
penais e civis pública

consultoria e 
assessoramento 

jurídico do Executivo

representação 
judicial e extrajudicial 

da União

assessoramento 
jurídico do Executivo

representação 
judicial da União

Sessão plenária da Assembleia Nacional Constituinte
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Bases do Estado

•  Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão (ADO): declara uma “dí-
vida” legislativa na regulamentação 
de algum dispositivo constitucional.

•  Ação Declaratória de Constituciona-
lidade (ADC): afirma a constitucio-
nalidade de uma lei ou norma federal 
que tenha sido contestada nessa 
característica.

•  Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF): repara 
uma lesão a uma garantia fundamen-
tal que tenha resultado de um ato do 
poder público.
 O STF se encarregaria dessas ques-

tões, deixando o STJ absorver atribuições 
de um tribunal comum, como julgamen-
tos originários ou recursais. No entanto, 
esse plano não se concretizou, como 
conta o consultor João Trindade:

— Houve uma briga de poder. O STF 
não queria perder as suas funções en-
volvendo ações penais originárias e não 
constitucionais. Assim, esse projeto foi 
feito de forma incompleta.

O STJ ficou encarregado da unifor-
mização da interpretação das leis fede-
rais, transformando-se na autoridade 
definitiva para as questões de legislação 
infraconstitucional. Também ganhou a 
competência para julgar originariamente 
algumas autoridades, como governado-
res e desembargadores — outras, como o 
presidente da República, seus ministros 
e os parlamentares, permaneceram com 
foro especial no STF.

O jurista Modesto Carvalhosa é crí-
tico da configuração que foi legada pela 
Assembleia Constituinte para o STF. 
Para ele, o caráter muito descritivo e 
detalhista da Constituição levou a uma 
exacerbação das competências do STF. 
Isso foi feito, também, por interferência 
dos próprios ministros à época.

— A Constituição errou ao alargar 
os poderes do STF. Ela empoderou o Su-
premo de competências absolutamente 
vulgares. Isso foi, também, um lobby dos 
próprios ministros, que queriam poderes 
excelsos.

Carvalhosa diz que o tribunal hoje vi-
rou uma “vara criminal”, excessivamente 
atrelado a preocupações com o julga-
mento de autoridades e com recursos 
sobre todo tipo de matérias.

Outro problema, segundo avalia, é 
uma intensa politização dos ministros. 
Para o jurista, os presidentes da Repú-
blica têm se aproveitado da prerrogativa 
da indicação para colocarem no tribunal 
magistrados com perfil “militante”. Ele 
afirma, ainda, que essa prática poderia ser 
coibida com a instituição de mandatos de 
tempo fixo para os ministros do Supremo.

 O deputado constituinte Bonifácio de 
Andrada também critica a situação do 
STF. A começar pela autonomia financeira 
e administrativa concedida ao Judiciário, 
que, segundo Bonifácio, se transformou 
em um instrumento de pressão:

— O texto constitucional deu uma 
predominância muito grande ao Judi-
ciário, fora das tradições brasileiras. 
Isso enfraqueceu, de certa maneira, o 
Legislativo.

Além disso, o deputado aponta para 
alterações no texto da Constituição 
operadas no início dos anos 2000 que, 
segundo ele, solaparam garantias an-
teriormente concedidas aos parlamen-
tares. Exemplo disso, na sua visão, é a 
Emenda Constitucional 35, de 2001, que 
passou a dispensar a autorização prévia 
da Câmara dos Deputados ou do Senado 
para a recepção de denúncia contra um 
deputado ou senador.

Funções essenciais
Além do Judiciário, as chamadas 

funções essenciais à Justiça foram rees-
truturadas de forma significativa pela 
Constituição de 1988. Essas funções 

Fachada do Supremo Tribunal Federal: tentativa de aliviar 
a carga da corte constitucional não vingou
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30 anos, Constituição da cidadania

englobam três instituições: o Ministério 
Público, a Advocacia-Geral da União e a 
Defensoria Pública.

O Ministério Público, em particular, 
se firmou como um grande símbolo das 
mudanças estruturais promovidas pela 
Assembleia Constituinte em seu espírito 
de dar voz e corpo a demandas sociais. 
Antes um órgão inteiramente subordina-
do ao Poder Executivo, com a Carta cida-
dã ele ganhou autonomia para funcionar 
de forma independente, e seus servidores 
receberam autonomias que os destacam 
de outras categorias do funcionalismo.

Tecnicamente, o MP se encarrega da 
defesa da ordem jurídica e do regime 
democrático. Os promotores têm a pro-
curação da sociedade para representá-la 
perante a Justiça. Isso significa que cabe 
a eles ingressar com ações penais e civis 
públicas para defender direitos indivi-
duais ou coletivos. O Ministério Público 
pode, inclusive, investigar e produzir 
provas de forma autônoma.

 Para Modesto Carvalhosa, o destaque 
do MP, que foi convertido em uma espé-
cia de “quarto poder” da República, foi 
uma das maiores conquistas da Consti-
tuição de 1988. O jurista observa que hoje 
o órgão está bastante ligado a ações de 
combate à corrupção, que têm o expres-
sivo apoio da população e vêm obtendo 
“resultados históricos” nos últimos anos.

— O Ministério Público é a liderança 
do país na melhoria dos costumes polí-
ticos. Seu papel se tornou fundamental a 
ponto de deputados e senadores, mesmo 
aqueles implicados [em corrupção], não 
aceitarem diminuir esse poder.

A experiência mais recente em que 
o Ministério Público teve de proteger o 
escopo da sua atuação foi em 2013. Na-
quele ano, o Congresso Nacional votou 
— e repeliu — uma proposta de emenda 
constitucional (PEC) que tornaria essa 
atribuição exclusiva das polícias. Ou 
seja, o MP passaria a depender de outros 
órgãos para conduzir investigações.

José Robalinho Cavalcanti, presidente 
da Associação Nacional dos Procurado-
res da República (ANPR), lembra que a 
rejeição daquela proposta se inseriu nos 
protestos de rua de 2013, que cobravam, 
entre outras coisas, mais intensidade no 
combate à corrupção. Os membros do 
MP foram bem-sucedidos em vincular 
sua pauta à insatisfação popular do 
momento.

Para Robalinho, aquele processo foi 
um “marco” na relação entre a categoria 
e os cidadãos.

— Percebemos a importância da 
mobilização. Nós nos aproximamos da 
sociedade e vimos a importância disso 
para poder exercer bem o nosso papel 
constitucional. Não podemos ficar en-
castelados no gabinete, por mais bem 
feito que seja o trabalho. Temos que estar 
próximos da população, explicando para 
ela o que está acontecendo e respeitando 
o seu feedback.

A real qualidade orgânica da resis-
tência social à PEC é relativizada por 
João Trindade, consultor legislativo do 
Senado. Para ele, a discussão sobre os 
poderes investigativos do Ministério Pú-
blico é séria, tem sólidas bases técnicas e 
se escora em uma dúvida legítima sobre 
se o órgão responsável por uma acusa-
ção pode ser responsável também pela 
colheita de provas. Apesar de o STF até 
agora reconhecer esse poder, o assunto 
não deve ser considerado encerrado, 
opina ele:

— Verificamos ali um dos primeiros 
momentos em que o MP conseguiu pegar 
carona em manifestações para vender 
uma determinada ideia, mas tenho sin-
ceras dúvidas se o pessoal protestando 
tinha alguma ideia do que era a PEC.

Plenário do Supremo Tribunal Federal: há críticas ao que seria considerado 
um espaço excessivo ao Judiciário na relação com outros Poderes
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Robalinho destaca, ainda, que a 
Constituição permitiu que o Ministério 
Público construísse legitimidade junto à 
sociedade em função da expansão do seu 
trabalho, através de uma capilarização 
setorial. A Carta de 88 garantiu a parti-
cipação do órgão nas áreas que possuem 
ramos próprios da Justiça: eleitoral, tra-
balhista e militar. Depois disso, o próprio 
Ministério Público Federal se dividiu em 
câmaras temáticas para especializar a 
sua atuação:

— Todo mundo tem na cabeça desde 
sempre a figura do promotor de Justiça, 
mas a população foi crescentemente per-
cebendo que o MP era o responsável pela 
tutela coletiva, por defender os índios, as 
minorias, a administração pública, os di-
reitos sociais. Foi o papel que ele ganhou 
com a Constituição.

 Para obter o status atual, o Ministé-
rio Público se valeu de um pesado lobby 
durante a Assembleia Constituinte. De 
acordo com Bonifácio de Andrada, foi 
o grupo de pressão mais intenso e orga-
nizado que atuou na Assembleia, e por 
isso foi eficiente em obter um grande 
resultado.

Bonifácio ressalva que o MP, hoje, 
se converteu em um órgão “difícil de 
enfrentar”. A atuação dos promotores se 
dá, para ele, de maneira exagerada e até 
errônea, no tocante a investigações. O 
deputado constituinte cobra ações mais 
“pedagógicas” de modo a efetivamente 
aprimorar a gestão pública onde há de-
feitos, e não apenas punitiva.

A Advocacia-Geral e a Defensoria 
Pública são inovações da Constituição 
de 88. O Ministério Público, além de se 

encarregar das suas funções acusatórias, 
fazia a representação judicial da União e 
o assessoramento jurídico do Poder Exe-
cutivo — daí a relação de subordi nação.

A Assembleia Constituinte, ao dar 
independência ao MP, criou a carreira da 
advocacia pública, que se especializou 
nas funções assessórias do Executivo. 
A Advocacia-Geral da União, que tem 
status de ministério, cuida da defesa do 
Estado perante a Justiça.

Já a Defensoria Pública é o órgão res-
ponsável por reforçar a garantia consti-
tucional do acesso universal à Justiça. Os 
defensores representam judicialmente 
todo cidadão desprovido de recursos 
para contratar um advogado. Antes da 
Constituição de 1988, apenas a advocacia 
privada ocupava-se dessa tarefa. 

Administração pública
A organização do Estado na Consti-

tuição de 1988 não se limita a delimitar 
as grandes atribuições dos poderes e a 
forma como os altos mandatários vão 
exercer os seus cargos. Faz parte dessa 
missão também a administração públi-
ca em todos os seus níveis e as práticas 
rotineiras dos seus servidores de carreira.

A Constituição dedicou espaço a ex-
plicitar quais diretrizes a gestão pública 
deve seguir para funcionar de forma 
transparente e profissional. Os principais 
valores são popularmente expressos 
pelo acrônimo LIMPE, que reúne cinco 
princípios:

•  Legalidade: todas as atividades de-
sempenhadas pela administração 
devem decorrer da lei.

•  Impessoalidade: a administração 
deve aplicar as mesmas regras para 
todos, sem discriminações e precon-

A Procuradoria-Geral da República, em Brasília: papel do Ministério Público Federal 
foi significativamente ampliado pela Constituição de 88
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ceitos arbitrários contra indivíduos ou 
grupos

•  Moralidade: a administração deve 
zelar pelas boas práticas e pela ética

•  Publicidade: as atividades da ad-
ministração devem estar sujeitas ao 
escrutínio da população e dos órgãos 
de controle

•  Eficiência: a administração deve 
exercer suas funções com precisão, 
velocidade e economia de recursos
Um aspecto dessa normatização foi 

a adoção dos concursos como principal 
forma de ingresso no serviço público — 
apesar de já existirem antes, eles não 
eram a principal forma de recrutamento. 
A estabilidade garantida aos servidores 
públicos também teve origem no ímpe-
to de se garantir a qualidade da gestão 
pública.

O princípio da eficiência é ref lexo 
de uma reforma administrativa imple-
mentada na década de 1990. O processo 
buscou implementar na administração 
pública uma organização mais gerencial, 
voltada à qualidade do serviço prestado.

Para João Trindade, a redação original 
da Constituição trazia muitas pautas 
excessivamente “corporativas”, voltadas 
para o funcionamento da burocracia e 

seus executores, e nem tanto para o ci-
dadão que usufrui dos serviços públicos:

— A reforma foi de certa forma uma 
correção de rumos. Todas as regras e 
princípios originais basicamente visa-
vam evitar o abuso de poder e proteger 
o servidor público, porque saímos de um 
regime em que o servidor era perseguido. 
Mas não houve tanta preocupação com 
o “cliente”.

O deputado constituinte Jorge Hage 
(PMDB-BA) afirma que a Constituição 
entregou um “roteiro bastante completo” 
para diversos avanços administrativos 
que o Brasil implementou ao longo das 
décadas seguintes, num processo con-
tínuo de aprimoramento institucional. 
Entre as medidas tomadas no pós-88, ele 
cita a Lei de Improbidade Administrati-
va (1992), a Lei de Acesso à Informação 
(2011) e a Lei Anticorrupção (2013), além 
da criação do Portal da Transparência da 
União, em 2004:

— A preocupação com esses princí-
pios já estava presente [na Constituinte]. 
A construção da maior parte dos instru-
mentos de transparência e accountability 
é coisa um pouco mais recente, mesmo 
porque essa ênfase na luta contra a cor-
rupção é característica das últimas duas 

décadas, não somente no Brasil, mas no 
mundo.

 Hage participou da concretização de 
muitas dessas medidas: entre 2006 e 2015, 
ele chefiou a Controladoria-Geral da União 
(CGU), o principal órgão de controle inter-
no do governo federal. Criada em 2003, 
como Corregedoria-Geral, a CGU integrou 
o esforço de anos recentes de tirar do papel 
as intenções da Constituição quanto à 
probidade do setor público.

— A criação da CGU faz parte desse 
despertar do país para a luta contra a 
corrupção, nas duas últimas décadas. 
É contemporânea ao fortalecimento da 
Polícia Federal, da autonomia concreta 
do Ministério Público, da criação do 
Portal da Transparência, da instauração 
dos processos de demissão de agentes 
públicos por improbidade e de todo o 
resto do instrumental que temos hoje 
nessa matéria — avalia Hage.

Princípios da gestão no setor público
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Publicidade

Eficiência

Deputado constituinte Jorge Hage: criação 
da CGU faz parte do despertar do país para 
a luta contra a corrupção
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O futuro da 
Constituição

Perspectivas

Especialistas e parlamentares 
opinam sobre a Carta Magna nos 
30 anos de sua promulgação

Guilherme Oliveira
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A o completar três décadas em 5 de 
outubro de 2018, a Constituição 
Federal guiou sete presidentes da 

República, orientou 15 eleições e atraves-
sou sete recessões econômicas em quase 
11 mil dias de vigência.

Nesse período, foi emendada 99 vezes 
e regulamentada outras 263, além de 
debatida profusamente. Também baseou 
4.305 decisões do Supremo Tribunal Fe-
deral, na forma de Ações Declaratórias 
de Constitucionalidade (ADCs), Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs e 
ADOs) e Arguições de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPFs).

Com esses números, pode parecer que 
a Constituição não tem mais para onde ir. 
Porém, desde o seu início, a Constituição 
de 1988 foi pensada como um trabalho 
em constante evolução. O presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte, de-
putado Ulysses Guimarães (1916-1992), 
promulgou o documento chamando-o 
de “desbravador”.

— É caminhando que se abrem os 
caminhos. Ela vai caminhar e abri-los 
— anunciou.

Mais do que isso: ele disse que a 
Constituição admite e contém, em si, o 
espírito das suas futuras reformas, in-
clusive em previsões explícitas: a revisão 
constitucional realizada em 1994 foi uma 
determinação da própria Carta.

Dessa maneira, explicou Ulysses, a 
Constituição não pretendia ser o resumo 
da mudança do país naquele momen-
to histórico, mas sim “a voz, a letra, a 
vontade política da sociedade rumo à 
mudança”.

E como fazer a Constituição prosse-
guir rumo ao futuro? As avaliações sobre 
os rumos que a lei maior do país deve to-
mar são de várias naturezas. Para melhor 
balizar o Brasil no enfrentamento dos 
desafios vindouros, seria necessária uma 
completa revitalização dos fundamentos 
constitucionais? Ou mudanças pontuais 
bastariam?

O aniversário de 30 anos da Consti-
tuição aconteceu paralelamente a uma 
eleição presidencial de contornos delica-
dos e repercussões imprevisíveis para o 
destino do país. A intersecção entre esses 
dois eventos é que a ideia de um novo 

Saiba mais
• Ulysses Guimarães: Discurso 
proferido na sessão de cerimônia de 
promulgação da Constituição
http://bit.ly/discurso-ulisses

• Veja as entrevistas sobre a 
Constituição à TV Senado 
http://bit.ly/entrevistas-constituicao

• Veja o material completo do Portal 
de Notícias sobre os 30 anos da 
Constituição 
http://bit.ly/material-30-anos

• Direitos fundamentais são 
lembrados em celebração no STF 
http://bit.ly/toffoli-constituicao

• Acesse todas as infomatérias 
http://bit.ly/infomaterias-agencia-
senado

+

Publicado em 
05/10/2018

255



30 anos, Constituição da cidadania

processo constituinte encontraram eco 
nas próprias candidaturas.

Quando promulgou a Constituição, 
em 1988, Ulysses Guimarães observou 
que o país não desejaria passar novamen-
te pelo processo de formulação de uma 
Constituição.

— Adeus, meus irmãos. É despedida 
definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso 
desejo é o da Nação: que este Plenário 
não abrigue outra Assembleia Nacional 
Constituinte. Porque, antes da Consti-
tuinte, a ditadura já teria trancado as 
portas desta Casa.

Prevalece entre especialistas a noção 
de que o caminho para “afiar” a Cons-
tituição de fato não é a sua refundação 
integral. Mesmo quando falam em re-
formas profundas, a ideia nunca é partir 
de uma tela em branco, e sim, construir 
sobre o arcabouço já estabelecido.

Essa é a visão, por exemplo, de José 
Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça 
que também foi deputado federal e advo-
gado-geral da União, além de defensor da 
presidente Dilma Rousseff no processo de 
impeachment, em 2016. Ele foi entrevis-

tado pela TV Senado para uma série so-
bre a Constituição, para a qual também 
foram ouvidas personalidades como os 
ex-ministros do Supremo Nelson Jobim 
e Ayres Britto, o ex-procurador-geral da 
República Roberto Gurgel e o relator-
geral da Constituinte, Bernardo Cabral.

— Algumas questões talvez devam 
ser retrabalhadas e outras devem ser 
conservadas. Isso parte da perspectiva 
política de quem analisa o texto. Eu seria 
contra uma mudança da Constituição ou 
uma nova Constituinte neste momento. 
Eu seria favorável a que nós víssemos 
os pontos em que ela precisa de ajustes 
para que nós pudéssemos conservar esse 
esforço importante democrático de 1988 
— aconselhou Cardoso.

Outro ex-ministro da Justiça, Nelson 
Jobim, afirma lamentar uma oportuni-
dade perdida. Jobim — que foi deputado 
constituinte, além de ministro e pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) — diz que a revisão constitucional 
de 1994 “fracassou” por falta de interesse 
e envolvimento do governo federal na 
época. O presidente era Itamar Fran-

Ministros do STF julgam em 2012 Ações 
Declaratórias de Constitucionalidade e 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
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Perspectivas

O advogado José Eduardo Cardozo 
vê com cautela as propostas para 
mudanças radicais na Constituição

co(1930-2011), que se empenhava na 
estabilização da economia e na gover-
nabilidade, tendo assumido o poder após 
o impeachment de Fernando Collor de 
Mello.

A falta de investimento na revisão 
significou perder uma brecha única na 
história constitucional: naquele momen-
to era possível emendar o texto com um 
quórum mais simples do que o que se 
exige para aprovar emendas.

Passada essa oportunidade, Jobim diz 
que um caminho razoável de reforma 
seria identificar as questões mais con-
flituosas e transferi-las para o Ato das 
Disposição Constitucionais Transitórias 
(ADCT), um apêndice do texto principal. 
Essas matérias selecionadas passariam a 
contar, ainda, com a previsão de que leis 
ordinárias pudessem eventualmente al-
terá-las. Com isso, não haveria revogação 
imediata, mas seria aberto um caminho 
mais conveniente.

Jobim acrescenta, ainda, que é pos-
sível simplificar o processo deixando a 
varredura nas mãos de um corpo técnico. 
Depois, aos parlamentares caberia ape-
nas o trabalho de articular politicamente 
a votação.

— As assessorias do Senado e da Câ-
mara têm condições de fazer essa aná-
lise, têm quadros muito fortes. Podem 
fazer a identificação daquilo que criou 
conflitos.

Há quem argumente, também, que 
a prioridade neste momento não deve 
ser modificar a Constituição, mas sim 
completar a sua formação. Carlos Ayres 
Britto, ex-ministro e ex-presidente do 
STF, afirma que o texto da Constituição 
ainda é “atualíssimo e sustentável”. Ele 
sustenta que o número de emendas pro-

mulgadas em 30 anos é excessivo e que a 
linha de ação mais sensata seria ponde-
rar as possibilidades e desdobramentos 
do texto que existe.

— A Constituição tem sido mexida 
com uma fecundidade de hamster. É 
preciso uma pausa para reinterpretá-la, 
fundamentadamente e sem frenesi — 
ironizou o ex-ministro do Supremo.

Quanto a isso, Ayres Britto afirma es-
tar otimista. Ele enxerga as instituições 
do país em uma fase madura de funcio-

O ex-ministro do Supremo Nelson 
Jobim defende a transferência dos 
pontos conflituosos para as Disposições 
Transitórias e sua alteração por leis 
ordinárias

257

Je
FF

er
so

n
 r

u
D

y/
ag

ên
ci

a 
se

n
aD

o
M

ar
co

s 
o

li
ve

ir
a/

ag
ên

ci
a 

se
n

aD
o



Reportagens de Cintia Sasse e Guilherme Oliveira
Secretaria Agência e Jornal do Senado

http://www.barcode-generator.de

A 
SÉRIE de reportagens compilada nesta publicação 

foi produzida pela Secretaria de Comunicação do 

Senado entre outubro de 2017 e outubro de 2018, na 

celebração dos 30 anos da Constituição. 

 Ao longo desse período, 16 temas mereceram atenção 

especial, gerando uma maratona de pesquisas, entrevistas e 

análise de dados, sintetizados numa minuciosa produção e 

edição de textos, imagens e infografias. 

 São quase 300 páginas de Jornalismo – assim, com 

letra maiúscula. O resultado é um diálogo entre o Brasil de 30 

anos atrás e o de hoje.

Reportagens de 
Cintia Sasse e Guilherm

e Oliveira



30 anos, Constituição da cidadania

namento e os agentes públicos desem-
penhando com “fidedignidade” as suas 
funções. Isso é a realização do potencial 
transformador da Constituição, afirma 
ele, e o Brasil deveria abrir espaço para 
que essa evolução institucional continue 
a se desenrolar.

— Estamos acertando o passo das 
nossas instituições, repaginando-nos nas 
dificuldades e projetando uma versão 
melhorada de nós mesmos.

Uma das instituições que mais se 
fortaleceram com a nova Constituição 
Federal foi o Ministério Público, que ga-
nhou ferramentas de atuação inéditas. 
Roberto Gurgel chefiou o órgão, como 
procurador-geral da República, e avalia 
que o MP é um bom exemplo de que as 
previsões constitucionais precisam de 
tempo e tranquilidade para aflorar.

— Nosso avanço [no texto] foi tão 
grande que seria provável que boa parte 
dele não ganhasse vida, ficasse confinada 
à letra. Mas o MP teve a competência de 
dar concretude ao desenho constitucio-
nal. Nesses 30 anos, o que se fez foi dar 
cumprimento às normas e mostrar que a 
instituição que postulou essa ampliação 
de atribuições teve condições e capacida-
de de torná-las realidade.

Ainda há muitas previsões consti-
tucionais, segundo Gurgel, sem imple-
mentação completa. Ele entende que o 
texto é atual e sinaliza a direção certa a 
seguir, portanto é preciso permitir que 
ele se cumpra.

— Primeiro, é essencial que esgotemos 
— se é que será possível — as previsões, 
para aí pensar em outras modificações.

Quando se fala em alterações na 
Constituição, o primeiro reflexo é pensar 
em ampliação do texto, com o acréscimo 
de dispositivos e assuntos. No entanto, 
uma rota possível é a oposta: a redução 
do escopo, por meio da desconstituciona-
lização de diversos temas. Essa alternati-
va é defendida por Nelson Jobim.

Jobim af irma que a abrangência 
temática da Constituição é excessiva e 
tirou do Poder Legislativo as condições 
de deliberar com autonomia.

 — Como a Constituição ficou muito 
grande, ela reduziu o poder decisório do 

Ministro do STF Carlos Ayres Britto: 
condenação ao frenesi 

mudancista da Constituição 

Procurador-geral da República,  
Roberto Gurgel: novo papel do Ministério 

Público é prova de amadurecimento 
do texto constitucional.
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Perspectivas

Parlamento. Toda decisão está submeti-
da a uma análise do STF sobre se ela é 
compatível com a Constituição — avalia 
o ex-ministro do Supremo.

O resultado disso, para ele, é um 
processo político inconsistente e dis-
funcional, em que os atores não buscam 
mais construir pontes de diálogo, mas 
sim usar o tribunal constitucional para 
impor soluções fechadas:

— A política perdeu a capacidade de 
resolver as suas divergências. A maioria 
impõe à minoria, a minoria não se satis-
faz e então recorre ao STF, trazendo-o 
para dentro do processo político. No 
início houve uma posição de contenção 
do STF, mas hoje os ministros estão 
gostando.

Além de acorrentar a política ao 
Judiciário, outra consequência do “pre-
ciosismo” da Constituição de 1988, para 
Nelson Jobim, é que a visão de mundo 
daquele instante do tempo se tornou a 

letra oficial e a palavra final no tocante 
a muitos assuntos.

Nas palavras de Ulysses Guimarães, a 
intenção era exatamente essa: imprimir 
no texto-guia da Nação brasileira, para 
sempre, os anseios da redemocratização.

— Há, portanto, representativo e 
oxigenado sopro de gente, atestando 
a contemporaneidade e autenticidade 
social do texto que ora passa a vigorar. 
Como o caramujo, guardará para sempre 
o bramido das ondas de sofrimento, espe-
rança e reivindicações de onde proveio.

No entanto, Jobim afirma que hoje, 30 
anos depois, o que se tem é um entrave ao 
progresso e um obstáculo a novas formu-
lações. Decisões adequadas ao momento 
histórico da Assembleia Constituinte 
hoje deixaram de sê-lo, e não podem 
ser adaptadas aos novos tempos com a 
agilidade necessária.

A regra constitucional não pode ser 
muito [atrelada] à conjuntura porque, 

se muda a conjuntura, tem que mudar a 
regra. [Mas] se você tenta fazer um texto 
mexendo na conjuntura, acaba sendo 
inconstitucional.

O ex-ministro explica que o ideal seria 
o texto constitucional se ater a aspectos 
mais estruturais e perenes do Estado, como 
as relações federativas e os direitos funda-
mentais dos cidadãos. O restante deve ser 
tratado por leis ordinárias, que são mais 
permeáveis às mudanças conjunturais.

Carlos Ayres Britto, por sua vez, con-
sidera bastante positiva a arbitragem do 
Judiciário nos processos políticos. Ele e 
Jobim foram colegas no STF entre 2003, 
quando Britto chegou à corte, e 2006, 
quando Jobim a deixou.

Ayres Britto argumenta que a “adipo-
sidade normativa” da Constituição é pro-
veitosa, porque nela é possível encontrar 
as referências adequadas a toda sorte de 
dilemas em todos os campos normativos.

Cármen Lúcia, Eunício Oliveira e Michel 
Temer na abertura do Ano Judiciário de 
2018: relação entre os Três Poderes é um 
dos focos do debate sobre a Constituição
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30 anos, Constituição da cidadania

— Se a segurança jurídica máxima é o 
ideal de vida coletiva, no Brasil, por essa 
principiologia densa e copiosa, é possível 
encontrar resposta para os problemas 
mais relevantes.

O ex-ministro acrescenta, ainda, que 
a prática de recorrer ao STF quando há 
discordância é inerente à democracia. 
Ele acredita que o formato atual encoraja 
maior envolvimento dos cidadãos com a 
Constituição, o que aprimora o trabalho 
do tribunal.

 — A influência da sociedade torna o 
STF proativo interpretativamente. Ele 
requinta e refina a sua análise do siste-
ma jurídico porque sabe que será mais e 
mais cobrado.

Sobre a ancoragem temporal que a 
Constituição impôs ao incorporar todo 
tipo de assunto, Britto afirma não ser 
bem assim. Para ele, o exercício de in-
terpretação constitucional já é suficiente 
para adaptar o texto à passagem do 
tempo, dispensando assim que isso fique 
dependente de mudanças literais.

— Princípios são, por def inição, 
janelas para o futuro. Têm textura de 
linguagem aberta, o que possibilita res-
significações.

Para os especialistas que defendem 
mudanças na Constituição para o futuro, 
os temas que mais carecem de uma revi-
são são questões estruturais de grande 
alcance, e não pequenos detalhes.

Um tópico mencionado é a instituição 
de mandato fixo para os ministros do Su-
premo Tribunal Federal — atualmente os 
nomeados podem ficar até completarem 
75 anos de idade. 

Para o ex-procurador-geral da Repú-
blica Roberto Gurgel, por exemplo, esse 
seria um “aprimoramento” para a insti-
tuição, mas há resistência.

— Esse foi um tema que chegou a ser 
suscitado na Constituinte, mas acabou 
não tendo um debate mais profundo. Não 
só não é consenso como há uma oposição 
ferrenha do Judiciário como um todo.

José Eduardo Cardozo também defen-
de uma limitação temporal à atuação dos 
ministros. Para ele, a rotatividade seria 

Manifestações em frente ao STF já 
fazem parte da rotina democrática de 
um poder bastante ativo 
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Perspectivas

capaz de manter a corte sempre “antena-
da” ao espírito do tempo, e não vinculada 
às idiossincrasias de seus membros:

— [Quem] dá a última palavra tem 
que estar muito conectado com a situa-
ção política do momento em que se faz 
a interpretação constitucional. Um juiz 
que fica muitos anos lá tem uma desco-
nexão entre as suas crenças e aquilo que 
a sociedade pensa.

Cardozo defende, também, uma re-
definição das competências do STF, vol-
tando sua atuação exclusivamente para 
o controle constitucional. Outro ponto 
em que o ex-ministro da Justiça enxerga 
espaço para melhorias é o sistema polí-
tico. Para ele, o modelo que o país tem é 
“anacrônico”, incentiva a corrupção e a in-
governabilidade e enfraquece os partidos.

Parte do que explica isso, segundo 
ele, é a forma como a Constituição foi 
elaborada. Apesar de ser o marco de um 

novo regime jurídico e institucional, ela 
não representou uma ruptura completa 
com o modelo anterior, acredita Cardozo.

— No fundo, é uma Constituição de-
mocrática que tem um sistema cujas ba-
ses estão na ditadura militar. Na verdade 
não tivemos uma Assembleia Nacional 
Constituinte, tivemos um Congresso 
investido de poderes constituintes —  
diz.

Uma reforma política de grande porte 
só virá com “pressão externa” da socie-
dade, ressalta o ex-ministro da Justiça.

Estruturas da ordem econômica do 
Estado também são passíveis de alte-
ração, argumenta o ex-ministro Nelson 
Jobim. Na linha da “desconstitucionali-
zação”, ele defende que assuntos como o 
sistema tributário e a previdência social 
deixem a Constituição e passem a ser 
tratados apenas na legislação ordinária. 
Dada a sua complexidade e repercussão, 

eles devem estar mais acessíveis para que 
possam ser ajustados mais facilmente, 
aponta Jobim.

Operação contra sonegação em Magé (RJ) e atendimento na Previdência Social em Brasília: sistemas tributário e 
previdenciário estão entre os pontos polêmicos da Carta
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Como o senhor descreveria o ambien-
te no Congresso Nacional durante a 
Constituinte?

É muito difícil fazer uma definição 
concreta. Eram muitas pessoas ao 
mesmo tempo transitando pelos corre-
dores, impondo e pedindo. Um tumulto 
de gente. Alguns faziam sugestões aos 
constituintes, foi daí que nasceram as 
emendas populares. Os lobbys feitos du-
rante essa época movimentavam a Casa. 
A Constituinte era o povo aqui dentro. 
Pela primeira vez na história nós fizemos 
uma Constituição que não tinha um 
esboço prévio. O Tancredo [Neves] havia 
criado uma “comissão de notáveis”, mas 
ele faleceu. Como a comissão concluiu 
pelo sistema parlamentarista de governo, 
o [José] Sarney mandou apenas imprimir 
no Diário Oficial e ela ficou engavetada. 
O Ulysses [Guimarães] pensou em cons-
tituir outra comissão, deu uma confusão 
enorme. Acabou saindo do nada.

O senhor assumiu a relatoria-geral da 
Constituinte, um trabalho árduo, que 
exigiu imensa capacidade de diálogo. 
Das suas experiências de vida, qual 
foi a mais relevante para a condução 
desse processo?

Não posso falar em relevância, porque 
não há nada como ter sido relator de uma 
Constituição. Se você me perguntar qual 

me deu o maior prazer e carinho, foi ter 
sido presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. A profissão mais bonita 
que existe é a de advogado porque ela 
permite, mais do que qualquer outra, 
penetrar no sacrário inexplorado da 
alma humana. O seu cliente lhe conta o 
que não conta para um padre. A única 
coisa que dignifica a vida é a liberdade, 
e só quem pode lutar pela liberdade é o 
advogado.

Os números da Constituinte são gi-
gantescos. O regimento previu oito 
comissões temáticas, cada uma com 
três subcomissões, mais a comissão 
de sistematização. Foram 2.500 arti-
gos, mais de 61 mil emendas e ainda 
as 122 emendas de iniciativa popu-
lar. Como foi fazer a avaliação desse  
material?

Esse exame só foi possível graças 
ao Prodasen [Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Fe-
deral], cruzando as emendas e os fatos. 
Também tive o auxílio de três parlamen-
tares que foram meus relatores adjuntos: 
o [Antônio Carlos] Konder Reis, o Adolfo 
Oliveira e o senador José Fogaça. Eles me 
ajudaram muito. O Fogaça amanheceu 
muitas vezes comigo no Prodasen. Você 
não tem ideia do volume de emendas. 
Na Comissão de Sistematização havia 

muitas que se superpunham, eram re-
petitivas, nem sempre condiziam com 
o que nós queríamos. Ainda assim foi 
para o texto constitucional matéria ni-
tidamente infraconstitucional. Nós não 
podíamos evitar. As pessoas se esquecem 
que, com a cassação dos mandatos e os 
atos institucionais, houve uma verdadei-
ra diáspora. O reencontro foi na Consti-
tuinte: guerrilheiros, banidos, cassados, 
aposentados, todos que tinham sido 
expulsos [pela ditadura] estavam lá. A 
obra foi de todos. Nessa amálgama de 
gente, havia pessoas que queriam colocar 
o seu ponto de vista, porque temiam a 
volta do governo militar e da escuridão. 
Por essa razão tivemos tantas emendas. 
Expurgamos o que era possível, mas 
ainda assim sobrou muito.

Como foi o trabalho de construir os 
consensos que viabilizaram o grande 
pacto nacional que foi a Constituição 
de 1988?

As pessoas reclamam que [a Cons-
tituição] é longa, tem muitos direitos e 
poucos deveres. É verdade. As pessoas 
quiseram se permitir. Eu não concordo 
com isso, mas eu fiz o meu trabalho, 
que era conciliar. O que não foi possível 
conciliar, deixamos para os termos da 
lei. Escrever uma Constituição não é 
algo que se pode fazer todo dia e toda 

Bernardo Cabral
Entrevista

Renata Teles de Paula, da TV Senado
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Entrevista

hora. Também não se pode fazer um 
texto constitucional ao sabor de quem 
está no poder. Senão, cada presidente 
da República gostaria de ter uma ao seu 
modo. O Brasil tem uma Constituição 
que é produto do povo. Nenhum jurista 
célebre redigiu esse texto.

Algum momento específico no qual a 
sua habilidade de conciliação tenha 
sido fundamental para a construção 
de algum consenso importante?

Sou amazonense. A Zona Franca de 
Manaus salvou o Amazonas. Não foi 
nenhum político que a criou: foi um 
militar, Humberto de Alencar Castello 
Branco [1897-1967], com um decreto da 
ditadura [Decreto-Lei nº 288, de 1967]. 
A Zona Franca foi criada por 20 anos, e 
ia terminar na altura da Constituinte. 
Quando houve a prorrogação, o deputado 
Paulo Delgado foi designado para bom-
bardear a Zona Franca. Ele me procurou 
e acho que conseguimos fazer amizade. 

Ele viu que não era o que tinham dito 
para ele, que aquilo era para enricar os 
empresários paulistas. Eu disse a ele que 
iríamos salvar a minha terra, sobretudo 
o meio ambiente.

O projeto da Constituição previa o 
parlamentarismo. Como o senhor 
avalia o impacto dessa característica 
parlamentarista no nosso sistema 
político presidencialista?

Temos a medida provisória. No par-
lamentarismo ela só é usada quando o 
primeiro-ministro precisa de urgência. 
Aqui, o Supremo permitiu que ela fosse 
reeditada, onde embutem manobras 
escusas. Quando derrubaram o parla-
mentarismo [no Plenário], eu chamei o 
Humberto Lucena, líder dos presidencia-
listas e disse a ele: “Diz ao seu pessoal que 
retire a medida provisória do texto, senão 
o presidente da República vai ter mais 
poder do que qualquer ditador”. Veja o 
mal que ficou de não a terem extirpado. 

Transformaram uma medida de alto 
nível em moeda de troca.

Uma palavra final?
As pessoas se esquecem que estáva-

mos saindo de uma excepcionalidade 
institucional. Diziam que a Constituição 
não duraria seis meses. Ela está fazendo 
30 anos, e permitiu que o país fosse gover-
nado. Quando Costa e Silva [1899-1969] 
teve um ataque vascular cerebral e ficou 
impedido de governar, o vice dele foi 
impedido de assumir — quem assumiu 
foi uma junta militar. Quando Dilma 
[Rousseff] foi impedida havia uma crise 
violentíssima, moral e econômica, mas 
com tudo isso a Constituição ficou acima 
e o seu vice-presidente foi alçado. Quer 
vitória maior? Ela tem defeitos? Tem. Ela 
é obra humana, é cheia de percalços e 
imperfeições. Se não é a melhor, é a que 
foi possível fazer. Eu tinha uma missão 
a cumprir. Aí está. Chegamos a bom  
termo.

Bernardo Cabral no Prodasen com o texto 
da Constituição, em 1988, e na celebração 
dos 25 anos do texto, em 2013 : “É uma obra 
humana, cheia de percalços e imperfeições. 
Se não é a melhor, é a que foi possível fazer”.
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O projeto que se apresenta nesta publicação 

foi publicado ao longo de um ano no portal 

Senado Notícias e no Jornal do Senado, 

em matérias e encartes especiais. A seguir, as 

capas das reportagens sobre os 30 anos da 

Constituição Cidadã. Todo o conteúdo pode ser 

acessado em www.senado.leg.br/noticias.
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Foto-história
Participação direta garantiu “Constituição Cidadã” 
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A presença constante 
de representantes dos 
mais diversos grupos 
sociais está refletida 
na Constituição de 
1988. O debate sobre 
direitos e garantias 
fundamentais com 
participação da 
população contribuiu 
para consolidar 
Constituição Cidadã.
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30 anos, Constituição da cidadania
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Foto-história

A mobilização 
permanente se dava 
no gramado em 
frente ao Congresso 
Nacional, nas 
comissões temáticas 
e nos corredores 
da Câmara, onde 
os cidadãos faziam 
as reivindicações 
diretamente aos 
parlamentares.
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30 anos, Constituição da cidadania

A garantia do direito 
à educação para 

todos tinha no ensino 
público, gratuito e 

universal sua principal 
bandeira, que 

mobilizou sindicatos, 
associações, 

trabalhadores, 
professores e 

estudantes de 
todas as idades.
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Foto-história
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30 anos, Constituição da cidadania

Presença permanente 
no Congresso durante 
a Constituinte, grupos 
indígenas de todo o 
país pressionaram os 
parlamentares para 
garantir explicitamente 
seus direitos na Carta. 
Os índios tiveram 
sucesso ao verem 
reconhecidos no texto 
sua organização, 
costumes, cultura, 
línguas e, em especial, 
a posse das terras 
tradicionalmente 
ocupadas.
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Foto-história
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30 anos, Constituição da cidadania

A mobilização de 
trabalhadores agitou a 
Constituinte a partir de 
protestos organizados 
por centrais sindicais 
e outras entidades 
representativas, 
que reivindicavam a 
garantia de direitos 
trabalhistas na Carta 
e pediam revisão 
de demissões e 
reajustes salariais a 
categorias específicas. 

Fe
rn

an
D

o
 B

iz
er

ra
/a

rq
u

iv
o

 B
G

 P
re

ss

M
sG

/ 
BG

 P
re

ss
ce

D
i/

câ
M

ar
a 

D
o

s 
D

eP
u

ta
D

o
s

274



Foto-história
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30 anos, Constituição da cidadania
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Foto-história

As centrais sindicais tiveram 
protagonismo durante o 
processo de elaboração da 
Carta ao promover debates 
e manifestações em defesa 
da manutenção e ampliação 
dos direitos trabalhistas.
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30 anos, Constituição da cidadania

Já conhecido por 
“Senhor Diretas”, 
Ulysses Guimarães 
tornou-se a figura 
mais emblemática 
da nova Constituição 
pela condução 
firme da Assembleia 
Constituinte, o que lhe 
rendeu outro apelido: 
“O Grande Timoneiro”.
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Reportagens de Cintia Sasse e Guilherme Oliveira
Secretaria Agência e Jornal do Senado

http://www.barcode-generator.de

A 
SÉRIE de reportagens compilada nesta publicação 

foi produzida pela Secretaria de Comunicação do 

Senado entre outubro de 2017 e outubro de 2018, na 

celebração dos 30 anos da Constituição. 

 Ao longo desse período, 16 temas mereceram atenção 

especial, gerando uma maratona de pesquisas, entrevistas e 

análise de dados, sintetizados numa minuciosa produção e 

edição de textos, imagens e infografias. 

 São quase 300 páginas de Jornalismo – assim, com 

letra maiúscula. O resultado é um diálogo entre o Brasil de 30 

anos atrás e o de hoje.

Reportagens de 
Cintia Sasse e Guilherm

e Oliveira




