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RESUMO 

Este trabalho discorre sobre as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) e 

Emendas Constitucionais (EC) do período compreendido entre os anos de 2015 a 

2018, com o objetivo de correlacionar as mudanças à Constituição com as 

transformações políticas no país. Partindo da definição de Emenda Constitucional 

para demonstrar a importância das mudanças na Constituição para assegurar-lhe a 

manutenção da estabilidade, demonstra-se como no caso brasileiro a possibilidade 

de alteração do texto constitucional conduz à aparente instabilidade normativa. 

Através da análise históricas das PECs e ECs desde 1988 até 2018 apresenta-se 

uma série de conclusões de caráter quantitativo acerca da dinâmica das mudanças 

constitucionais brasileiras. E a partir da investigação mais detida nas mudanças 

realizadas na Constituição entre 2015 e 2018 apresenta-se hipóteses relacionadas 

ao conteúdo qualitativo de algumas ECs selecionadas e das quinze (15) ECs 

aprovadas entre os anos destacados. Utilizando-se do arcabouço conceitual 

disposto na primeira parte do trabalho e dos dados levantados e expostos na 

segunda parte, procura-se obter uma síntese acerca da relação entre a atividade de 

mudança na Constituição e os acontecimentos políticos que marcaram o país em 

anos recentes.  

Palavras-chave: Emenda Constitucional (EC); Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC); Constituição Simbólica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This paper discusses the Proposals for Amendments to the Constitution (PEC, 

abbreviation in Portuguese) and Constitutional Amendments (EC, abbreviation in 

Portuguese) from the period between 2015 and 2018, with the aim of correlating 

changes to the Constitution with political transformations in the country. Starting from 

the definition of Constitutional Amendment and demonstrating the importance of 

changes in the Constitution to ensure the maintenance of stability, it shows how in 

the Brazilian case the possibility of changing the constitutional text leads to apparent 

normative instability. Through the historical analysis of the PECs and ECs from 1988 

to 2018, a series of quantitative conclusions about the dynamics of the Brazilian 

constitutional changes are presented. And from the detailed investigation in the 

changes made in the Constitution between 2015 and 2018, it is presented 

hypotheses related to the qualitative content of some selected ECs and the fifteen 

(15) ECs approved between the years highlighted. Using the conceptual framework 

set out in the first part of the work and the data collected and presented in the second 

part, it seeks to obtain a synthesis about the relationship between the activity of 

change in the Constitution and the political events that have marked the country in 

recent years.  

Key-words: Constitutional Amendments; Proposals for Amendments to the 

Constitution; Symbolic Constitution.  
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho visa analisar o conteúdo das Emendas Constitucionais (EC) 

criadas na legislatura 2015 - 2018, bem como o processo legislativo necessário à 

aprovação de Propostas de Emenda à Constituição (PECs), que deram origem às 

normas aqui investigadas. Esta análise se baseará na exposição dos procedimentos 

legislativos necessários para a criação de uma Emenda Constitucional, assim como  

na correlação com o contexto político no qual elas foram aprovadas. O fundamento 

teórico desta monografia parte do conceito de "Constituição Simbólica", do 

doutrinador Marcelo Neves (2007), que será utilizada como ferramenta de análise 

para se entender como as mudanças constitucionais e a atualidade política brasileira 

se inter-relacionam. 

O primeiro capítulo é dedicado a exposição do conceito de Emenda Constitucional 

(EC), que é a forma pela qual o texto da Carta Magna pode ser alterado. Aponta-se 

que as emendas garantem que as Constituições sobrevivam no tempo ao longo das 

transformações sociopolíticas, ainda que, aparentemente, exista uma contradição 

entre a mudança e a permanência do texto. Explica-se, também nesse capítulo, 

quais foram os procedimentos previstos na Constituição brasileira de 1988 para a 

realização de emendas e de que forma as EC diferem de uma norma comum. 

Chega-se, assim, à questão da aparente instabilidade da CF/88. Diz-se haver 

ameaça à segurança jurídica nacional como consequência das alterações, porém, 

essa afirmação não é consensual entre estudiosos do assunto.  

No capítulo 2 é apresentado o resultado do levantamento de dados feito para a 

realização deste trabalho, que envolveu a organização das quinze (15) EC 

aprovadas durante os anos selecionados (2015 - 2018), bem como das PECs das 

quais elas se originaram. Através da utilização de gráficos, visualiza-se a atividade 

reformadora histórica, representada pelas PECs e ECs nos últimos trinta (30) anos, 

que são reveladoras da dinâmica das mudanças constitucionais. Nesse item, as 

emendas são exibidas no seu sentido quantitativo, mas também explora-se o 

conteúdo de algumas emendas selecionadas. 

Por fim, no último capítulo, analisa-se de forma mais detida a correlação entre as 

Emendas à Constituição e o contexto político brasileiro nos anos selecionados. 
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Retoma-se o conceito de "Constituição Simbólica" para sustentar que existe uma 

confusão conceitual que não distingue a ferramenta de mudança no texto da Lei 

Maior da possibilidade concreta de se resolver os problemas que o Estado brasileiro 

tem de enfrentar atualmente. Ou seja, altera-se o texto constitucional esperando-se, 

assim, transformar a realidade. Os dados recolhidos e organizados para a realização 

desta pesquisa podem contribuir positivamente com o campo de estudos de Direito 

Constitucional e ensejam um olhar atento para a forma como cada governo utiliza a 

possibilidade de alterar a Constituição para a realização de seu programa. Trata-se, 

assim, nesta pesquisa, de pensar as PECs e as ECs não apenas do ponto de vista 

da atividade parlamentar, mas, essencialmente, como ferramenta que explicita o elo 

entre os poderes da República e a sociedade, tendo em vista que seu procedimento 

envolve o conjunto da população. 
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1. O QUE SÃO EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

 

Emendas Constitucionais ou Emendas à Constituição (EC) são atualizações na 

Constituição Federal (CF) que se dão através de mudanças no próprio texto do 

documento. Trata-se de uma função conferida pelo Poder Constituinte originário ao 

Poder Legislativo, que atua como o "poder constituinte decorrente de reforma"1, ou, 

Poder Constituinte Instituído ou Derivado2. As Emendas Constitucionais tem origem 

nas chamadas Propostas de Emendas à Constituição, as conhecidas "PECs", 

expressão que comumente tem destaque no noticiário nacional.  

De acordo com o art. 60 da Constituição Federal de 1988, as emendas podem ser 

propostas por 1) um terço (1/3), no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal; 2) pelo Presidente da República; e 3) por mais da 

metade das Assembleias Legislativas estaduais, manifestando-se, cada uma delas, 

pela maioria relativa de seus membros. Sua aprovação depende de discussão e 

votação em dois turnos em cada Casa do Congresso Nacional, considerando-se 

aprovada se obtiver, em ambas as Casas, três quintos (3/5) dos votos de seus 

respectivos membros. Consta, ainda, que durante a vigência de intervenção federal, 

estado de defesa ou estado de sítio, a Constituição Federal não poderá ser 

emendada. 

O sentido e a necessidade de mudanças na Carta Magna podem ser compreendidos 

a partir do pensamento de um dos maiores expoentes do Constitucionalismo do 

século XX, Karl Loewenstein (1976), que afirmou que as Constituições são 

realidades vivas3. Isso quer dizer que elas refletem a sociedade apenas no momento 

de sua promulgação, como uma fotografia dos arranjos políticos então existentes e 

que possibilitaram sua criação. Devido a esse fato, é preciso que haja instrumentos 

para a atualização constitucional face às mudanças sociais, econômicas, morais e 

políticas; tal necessidade parece ainda mais premente na atualidade, em que as 

                                            
1
 DICIONÁRIO JURÍDICO. Entrada "Emenda Constitucional". Disponível em:  

< https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1407/Emenda-Constitucional>. Acesso em: 
28/06/2019. 
 
2
 LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Poder Constituinte Reformador: limites e possibilidades da 

revisão constitucional brasileira. São Paulo: RT, 1993. 
 
3
 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constituición. 2ª ed. Barcelona: Editora Ariel, 1976. 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1407/Emenda-Constitucional
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sociedades - de regimes democráticos ou não - vivem intensas mudanças 

decorrentes da própria dinâmica do mercado capitalista que abarca praticamente a 

totalidade do globo.4  

Seguindo a concepção tripartite de Montesquieu5, quando o Poder Constituinte 

estabelece uma determinada Constituição, que divide e organiza os poderes do 

Estado em Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário - juntamente com 

seus órgãos e atribuições -, também cria um outro poder, que tem a função de 

modificá-la ou complementá-la. Para atingir esse propósito, a Constituição 

estabelece procedimentos para sua transformação.  

Dessa forma, ao mesmo tempo que prevê a mudança, ao especificar e limitar as 

possibilidades de alteração, a Constituição garante estabilidade e segurança 

jurídica. Além disso, mantêm-se alinhada aos objetivos, valores e ideias que 

ensejaram sua promulgação, sem, no entanto, fechar-se para as adaptações 

necessárias para continuar atualizada às mutações na sociedade.  

A previsão constitucional de realizar mudanças no próprio documento tem a função 

de afastar possíveis rupturas revolucionárias, uma vez que poderia absorver o 

conflito. Um texto constitucional distante da realidade, que de modo algum 

dialogasse com as transformações na sociedade, acabaria se afastando da política 

concreta, o que, caso leve à ruptura política, poderia pressionar pela reinstauração 

do Poder Constituinte.  

Isto posto, cabe evidenciar que a reforma constitucional possui três funções. A 

primeira função, já apresentada acima, é a de adaptação às mudanças jurídicas e 

políticas na sociedade. A segunda função, como consequência da primeira, é a de 

permitir que exista continuidade e segurança jurídica no Estado. E a terceira função 

                                            
4
 HARVEY, David. A loucura da razão econômica: Marx e o Capital no século XXI. São Paulo: 

Boitempo, 2018. 
 
5
 MADISON, James, HAMILTON, Alexander et JAY, John. Os artigos Federalistas. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1993. 
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é a de servir como instrumento de garantia, já que prevê sua supremacia diante das 

normas infraconstitucionais (DUARTE NETO, 2009)6. 

Em síntese, as alterações no texto constitucional evidenciam a necessidade de 

adequação das normas aos movimentos da política, da economia, da moral e etc., 

adaptando-se para evitar a ruptura. Desse modo, as Emendas Constitucionais 

permitem inovações sem a necessidade de, a cada vez que elas se fizerem 

necessárias, convocar o Poder Constituinte. Por fim, ressalta-se que a reforma 

constitucional retira sua legitimidade da própria Carta Magna; trata-se, assim, de 

competência constitucional. Ou seja, a indispensabilidade de mudar a Constituição 

não é sinônimo de eliminá-la. 

 

1.1 Procedimentos para alteração da Constituição brasileira de 1988 

 

A Emenda à Constituição é um tipo de lei especial, porque por seu intermédio visa-

se modificar a Lei Maior do país e consequentemente modificar estruturalmente o 

próprio Estado brasileiro. Para se criar uma Emenda à Constituição é necessária a 

apresentação da chamada PEC - Proposta de Emenda à Constituição. Por se tratar 

de lei de importância maior, pode ser posta por agentes específicos e/ou grupos 

políticos organizados e exige procedimentos complexos para sua aprovação. A PEC 

pode ser apresentada pelo presidente da República, por um terço dos deputados 

federais ou dos senadores ou por mais da metade das assembleias legislativas, 

sendo necessário que cada uma delas se manifeste pela maioria relativa de seus 

membros. 7  

A tramitação da Proposta de Emenda à Constituição passa por discussão e votação 

em dois turnos, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e para ser 

aprovada necessita de três quintos (3/5) dos votos dos deputados (308 votos) e dos 

                                            
6
 DUARTE NETO, José. Rigidez e estabilidade constitucional: estudo da organização 

constitucional brasileira. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito - USP. São Paulo: FDUSP, 
2009. 
 
7
 SENADO FEDERAL. Emenda Constitucional. Disponível em:  

<https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/emenda-constitucional>. Acesso em: 
28/06/2019 
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senadores (49 votos). Inicialmente a PEC passa pela Comissão de Constituição e 

Justiça e Cidadania (CCJC), em seguida vai para uma Comissão Temporária criada 

pela CCJC, e só então segue para apreciação no plenário da casa de origem. Tendo 

sido aprovada por pelo menos três quintos (3/5) dos votos, em dois turnos, segue 

para o plenário da Casa revisora. Se houver necessidade de alterações, volta para a 

Casa originária; se não houver alterações, segue para promulgação e publicação, 

sem sanção ou veto do presidente. Não podem ser apresentadas PECs que visem 

alterar as cláusulas pétreas da Constituição, quais sejam: a forma federativa de 

Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; direitos e garantias individuais e 

a separação dos poderes.  

A importância das Emendas Constitucionais reside no fato de que a sociedade é um 

organismo vivo e em transformação, sendo o Direito parte constituinte desse 

organismo - através da forma política Estado. Ocorre que, naturalmente, existe uma 

diferença entre o estágio atual de organização da sociedade - seus valores e 

objetivos - e aqueles vigentes no momento da criação de qualquer lei, inclusive da 

Lei Maior. Essa diferença sócio-temporal entre Direito e Sociedade é tema angular 

para uma Constituição analítica como a brasileira, que trata de muitas matérias.  

É seguro que os constituintes, ao redigirem a Carta Magna, possuíam a vontade de 

que ela perdurasse no tempo, pretendendo-se definitiva, voltada para o futuro 

através de um projeto de nação; ocorre que "nenhuma Constituição que vigore por 

um período mais ou menos longo deixa de sofrer modificações - para se adaptar às 

circunstâncias e a novos tempos ou para acorrer a exigências de solução de 

problemas que podem nascer de até de sua própria aplicação" (MIRANDA, 1996, p. 

129)8. Diante da realidade mutável, tanto do Direito quando da Sociedade, existe a 

possibilidade de se mudar a constituição através das referidas Emendas 

Constitucionais. 

Dentre os tipos de constituições existentes, há aquelas cujo texto é de fácil alteração 

e outras que preveem procedimentos mais complexos para recepcionar mudanças. 

As constituições do primeiro tipo são chamadas de flexíveis, e as do segundo tipo, 

de rígidas. A Constituição brasileira de 1988 é uma constituição rígida. Isso quer 

                                            
8
  MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Constituição e inconstitucionalidade. 3ª 

ed. Coimbra: Coimbra Editora. 1996. v.2. 
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dizer que para mudar o seu texto é preciso realizar um processo mais elaborado e 

dificultoso de se atingir a aprovação do que seria necessário para a criação de 

outros tipos de normas.  

 

1.2 A instabilidade da Constituição federal de 1988 

 

É um fato notório que a despeito das limitações, a Lei Maior de 1988 já chegou a 

sua centésima primeira emenda9, o que a torna uma Carta instável. O sentido dessa 

instabilidade, porém, não é unívoco. Pode-se compreender o fenômeno de 

constante emendamento da CF/88 como uma forma de aprimoramento de seu texto, 

sob o espírito de que as Constituições são realidades vivas que devem acompanhar 

as mudanças sociais. Pensava dessa forma Thomas Jefferson, um dos pais 

fundadores dos Estados Unidos da América e grande pensador republicano, que, ao 

tratar da questão da imutabilidade das constituições, apresentou o seguinte ponto de 

vista: "Pode uma geração obrigar a outra, e todas as demais, sucessivamente para 

sempre?10". Thomas Jefferson, que via a Constituição como sujeita ao progresso de 

seu povo, expressava preocupação com a rigidez do procedimento para a criação de 

emendas. Corria-se o risco, na opinião do autor, da Lei Maior se tornar 

desatualizada e ter seu texto envelhecido11.  

Ao se contrapor a intensidade das alterações à CF/88 com outras constituições no 

mundo, sobretudo de países com ordenamento jurídico similar ao brasileiro, 

percebe-se que a Carta Magna de 1988 sofreu muito mais mudanças do que as 

verificadas em nações comparáveis. Com mais de quarenta anos de vigência, a 

                                            
9
 SENADO FEDERAL. Promulgada Emenda Constitucional que permite acúmulo de cargo por 

militares. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/07/promulgada-
emenda-constitucional-que-autoriza-acumulo-de-cargos-por-militares>. Acesso em: 04/07/2019. 
 
10

 JEFFERSON, Thomas. Carta a John Cartwright, 5 de Junho de 1824. In Escritos Políticos. São 
Paulo: Ibrasa, 1964. pp. 119-120. 

11
 Encontra-se ânimo similar sobre a questão das mudanças à Carta Magna no artigo 28 da 

Constituição Francesa de 1793, que diz: "um povo tem sempre o direito de rever, reformar e mudar 
sua Constituição. Uma geração não pode sujeitar à suas leis as gerações futuras". No original: " 
Article 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une 
génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures". CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793. 
Disponível em: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-
24-juin-1793>. Acesso em 29/06/2019. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/07/promulgada-emenda-constitucional-que-autoriza-acumulo-de-cargos-por-militares
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/07/promulgada-emenda-constitucional-que-autoriza-acumulo-de-cargos-por-militares
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
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Constituição espanhola sofreu até hoje apenas duas emendas1213. A Constituição 

portuguesa de 1976 sofreu até hoje apenas seis revisões constitucionais1415. E, 

naturalmente, tem-se o clássico exemplo da Constituição dos Estados Unidos da 

América que, com mais de dois séculos de vigência, conheceu apenas vinte e sete 

emendas1617. 

O pressuposto de Thomas Jefferson de que uma geração não deve oprimir a outra 

através de leis tidas como eternas e imutáveis, ideário também expresso na 

Constituição francesa de 1793, é colocado à prova quando transportada para a 

realidade brasileira. Tal como apontado por José Afonso da Silva (2002), no caso da 

CF/88 não se pode dizer que seu texto tem servido de instrumento de dominação de 

ideias antigas sobre uma realidade inédita, pois, como afirmou:  

 

[...] não se trata mais de uma geração mudar a obra da geração precedente, 

simplesmente porque não houve sucessão de gerações. É a mesma geração 

a assistir ao desfazimento de pontos essenciais da obra plasmada por seu 

Poder Constituinte [...] Se é certo que a geração cujo Poder Constituinte 

produziu a Constituição não pode ditar regras para as gerações futuras, e que 

os mortos não podem impor sua vontade aos vivos, não é menos certo que 

                                            
12

 ESPANHA. Senado de España. Constituición Española. Disponível em: 
< http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html> . Acesso em: 
01/07/2019. 
 
13

 "La Constitución española: sólo dos reformas frente a cientos de sus hermanas europeas". 
Disponível em: <https://www.publico.es/politica/constitucion-espanola-reformas-frente-cientos-
hermanas-europeas.html> . Acesso em: 01/07/2019. 
 
14

 PORTUGAL. Assembleia da República. Constituição da República Portuguesa. Disponível em:  
<https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaorepublicaportuguesa.aspx>. Acesso em 
01/07/2019. 
 
15

 PÚBLICO.PT. 40 anos da Constituição: as revisões da Constituição da República 
Portuguesa. Disponível em: < https://acervo.publico.pt/40-anos-da-constituicao/as-revisoes>. Acesso 
em: 01/07/2019. 
 
16

 U.S. SENATE. Constitution of the United States. Disponível em:  
< https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm>. Acesso em: 01/07/2019.  
  
17

 Ressalva-se, porém, que apesar de ter sido emendada apenas vinte e sete vezes, a Constituição 
dos Estados Unidos se atualiza através de outros mecanismos, como mutações interpretativas 
formais do texto. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: preliminares, o Estado e os 
Sistemas Constitucionais. 6ª ed. Coimbra: Coimbra Editora. 1997. v.1.  
 

http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html
https://www.publico.es/politica/constitucion-espanola-reformas-frente-cientos-hermanas-europeas.html
https://www.publico.es/politica/constitucion-espanola-reformas-frente-cientos-hermanas-europeas.html
https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaorepublicaportuguesa.aspx
https://acervo.publico.pt/40-anos-da-constituicao/as-revisoes
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
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isso requer a consideração de que tenha havido mudança nas gerações, o 

que não se dá nos limites exíguos dos dez anos da Constituição de 1988.
18

 

 

Tal afirmação foi produzida no contexto da comemoração dos dez anos da CF/88, 

ou seja, em 1998, momento em que a Carta já contava com vinte (20) emendas, ou 

seja, uma média de duas alterações por ano. Nota-se a razoabilidade do autor ao 

apontar que a Constituição está sendo mudada pelos mesmos atores políticos e pelo 

mesmo povo que a concebeu. Mesmo na atualidade, ainda não houve tempo para a 

chamada mudança geracional, pois quem tivesse nascido no ano da promulgação 

da Carta Magna hoje teria pouco mais de trinta anos e aqueles que eram adultos no 

momento Constituinte, hoje, seguem igualmente adultos. 

Essa aparente instabilidade do texto constitucional, porém, é rebatida por José 

Duarte Neto, ao afirmar que as mudanças até hoje realizadas na CF/88 não 

descaracterizaram sua identidade - a despeito de já terem sido mais de cem 

alterações19. Tais modificações, afirma o autor, atingiriam a superfície do texto, 

preservando seu núcleo e sua estrutura. Por isso, José Duarte Neto fala de uma 

instabilidade aparente, sendo que, a chamada "crise" de instabilidade da CF/88 não 

é comprometedora da legitimidade da Carta Magna, sendo possível superá-la por 

ações que reforcem a estabilidade, a segurança e a previsibilidade.  

Diz o autor que "o núcleo essencial da Constituição restou preservado [...] Logo, nos 

termos da concepção antes afirmada, a instabilidade da Constituição de 1988 é de 

superfície, não de fundo"20. Apesar das inúmeras mudanças, o autor ainda afirma 

que não se pode encontrar uma linha norteadora e sistemática que integre as 

emendas a um sentido maior e coerente, tendo sido a necessidade e os casuísmos 

políticos muitas vezes o motor das alterações constitucionais. 

                                            
18

 SILVA, José Afonso da. Poder Constituinte e Poder Popular: estudos sobre a Constituição. 
São Paulo: Malheiros, 2002. pp. 268 - 269. 
 
19

 O número de alterações na CF/88 passa de cem, pois, desde que promulgada, sofreu exatamente 
cem emendas de tipo ordinário - que seguiram o rito previsto no artigo 60 -, outras seis de revisão 
(art. 3º do ADCT) e também duas mudanças originada da incorporação de tratado internacional, de 
acordo com o rito previsto no artigo 5º, §3º. 

20
 DUARTE NETO, José. Rigidez e estabilidade constitucional: estudo da organização 

constitucional brasileira. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito - USP. São Paulo: FDUSP, 
2009. p. 241. 
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1.3 "Constituição Simbólica" e a particularidade da CF/88 

 

A expressão "Constituição Simbólica" foi cunhada pelo doutrinador Marcelo Neves 

(2007) para definir Cartas que possuem uma hipertrofia da função político-ideológico 

em prejuízo da função normativo-jurídico-instrumental. O autor divide a Constituição 

simbólica em dois sentidos. O 1) sentido negativo, que se relaciona à falta de sua 

concretização jurídico-normativa, e que resulta em perda de orientação das 

expectativas normativas e 2) o sentido positivo, que diz respeito aos compromissos 

estabelecidos na Constituição para mitigar os conflitos sociais, o que acaba por 

obstaculizar transformações estruturais.  

Em relação a seu conteúdo, a Constituição Simbólica se divide em três intenções. 1) 

confirmar os valores sociais, ou seja, valorizar determinado grupo social buscando 

apaziguar seus anseios; 2) criar a chamada legislação-álibi, que é uma 

demonstração de que o Estado é capaz de solucionar problemas sociais; no entanto, 

a solução é apenas aparente, pois se procura eliminar o problema social através da 

criação de alterações à Constituição, que, no entanto, não passam de um efeito 

simbólico que posterga a verdadeira resolução do problema enfrentado; e 3) criar 

compromissos dilatórios a fim de adiar a solução das contradições sociais, 

propondo-se resolvê-las através de planos a longo prazo, executáveis em um futuro 

indeterminado, no qual sequer estará garantido o alcance político concreto do que 

foi estabelecido como norma constitucional no momento em que se faz premente 

responder às demandas e pressões da população. 

Afirmam Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto (2016) que se trata de 

Constituição sem correspondência com a realidade, que não alcança subordinar as 

relações concretas às normativas. Dessa forma, a norma jurídica não é vista como 

verdadeira, de modo que igualmente não se cria entre os cidadãos a expectativa de 

que o que está positivado seja cumprido21. Para Marcelo Neves (2007), devido ao 

fenômeno da Constitucionalização Simbólica, as declarações de direito se 

encontram em assimetria com a realidade social e com a possibilidade de sua 

concretização, pois, apesar do Estado reconhecer os direitos conquistados pela 

                                            
21

 SARMENTO, Daniel & NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direito Constitucional. Teoria, Tópicos 
e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016. 
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pressão popular, acaba por utilizá-los como instrumento de manutenção do status 

quo do poder22.  

Diferencia-se a Constitucionalização Simbólica da Legislação Simbólica, pois a 

primeira não é apenas um diploma jurídico específico, mas tem o poder de 

comprometer o sistema jurídico como um todo, pois a Carta Magna opera como seu 

alicerce. Nas palavras de Marcelo Neves (2007). 

 

Fala-se de constitucionalização simbólica quando o problema do 

funcionamento hipertroficamente político-ideológico da atividade e texto 

constitucionais afeta os alicerces do sistema jurídico constitucional. Isso 

ocorre quando as instituições constitucionais básicas – os direitos 

fundamentais (civis, políticos e sociais), a “separação” de poderes e eleição 

democrática – não encontram ressonância generalizada na práxis dos órgãos 

estatais nem na conduta e expectativas da população
23

.  

 

Ou seja, o conceito de Constituição / Constitucionalização Simbólica é empregado 

quando seus efeitos alcançam as bases do sistema jurídico constitucional, momento 

em que direitos fundamentais, civis e políticos deixam de encontrar repercussão na 

prática concreta dos órgãos estatais. A questão trazida pelo autor explora a 

contradição entre o texto escrito e sua concretização, ao que ele chama de 

"concretização desconstitucionalizante", e afirma ser requisito necessário para que 

haja Constitucionalização Simbólica.  

Em países como o Brasil, esse procedimento jurídico-político atua na perpetuação 

de estruturas de poder existentes, que seriam ameaçadas caso se concretizasse o 

que está expresso na CF/88.  Contrapõe-se o conteúdo da Carta Magna à relações 

de poder que buscam se perpetuar. Parte da contradição da Constituição Simbólica 

é que, se por um lado seu objetivo não é orientar as condutas de acordo com as 

expectativas normativas dispostas, por outro lado, a recepção na Constituição de 

                                            
22

 NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. In Dados: 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, ISSN 0011-5258, vol.37, n.2, 1994 
 
23

 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. 2ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2007,p. 100. 
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demandas da população representam a resposta do Estado à organização de 

sujeitos em torno de pautas políticas concretas.  

 

1.3.1 As EC 81/2014 e 90/2015: Constitucionalização Simbólica? 

 

Duas Emendas Constitucionais recentes podem elucidar o conceito de Marcelo 

Neves (2007) acima exposto. Trata-se da EC 81/2014 que cuidou do trabalho 

escravo no Brasil e a EC 90/2015 que incluiu o transporte entre os direitos 

fundamentais sociais. A primeira emenda citada tramitou por quinze anos, sob a 

numeração PEC 57A/1999 - 438/2001 e visava conferir nova redação ao artigo 243 

da CF/88 para acrescentar a possibilidade de se confiscar bens e valores 

econômicos daquele que explora trabalho escravo2425. A eficácia dessa norma, 

porém, é contida, pois o procedimento de sua execução está previsto para ocorrer 

"na forma da lei". 

Seguindo a teoria da Constitucionalização Simbólica, José Lucas Santos Carvalho e 

Flávia de Ávila (2017) analisam que a promulgação da EC 81/2004 operou como o 

compromisso dilatório, da forma como expressa por Marcelo Neves (2007), no 

sentido de que a criação dessa nova norma apenas transfere para um futuro incerto 

                                            
24

 "Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão 
expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que 
couber, o disposto no art. 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido 
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo 
será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei." BRASIL. 
CF/88. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em 30/06/2019. 

 
25

 "Contemporaneamente, para determinar uma situação como escravidão é necessário analisar um 
conjunto de características que não se limitam ao exercício dos atributos do direito de propriedade 
que está adstrito ao conceito tradicional de escravidão [...]para determinar uma situação como 
escravidão contemporânea é necessário o preenchimento de alguns atributos. Os critérios 
compreendem a restrição ou controle da autonomia individual; a perda ou restrição da liberdade de 
movimento; a obtenção de um benefício por parte do perpetrador; a ausência de consentimento ou de 
livre arbítrio da vítima, ou sua impossibilidade ou irrelevância devido à ameaça de uso da violência ou 
outras formas de coerção, o medo de violência, fraude ou falsas promessas; o uso de violência física 
ou psicológica; a posição de vulnerabilidade; a detenção ou cativeiro; e a exploração". (CARVALHO, 
José Lucas Santos & ÁVILA, Flávia de. A constitucionalização simbólica da emenda 
constitucional nº 81/2014 e a vida nua do trabalhador escravo no Brasil. In: Revista da 
Faculdade de Direito - UFPR. vol. 62, n. 3. Curitiba: UFPR, 2017, pp. 268-269). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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a resolução do conflito social. Além disso, ressaltam os autores, no mesmo período 

em que se alterava a Constituição para garantir - ao menos na aparência - a 

proteção contra a existência do trabalho escravo, o Congresso se movimentava para 

rever a definição de "escravidão" tal como previsto no artigo 149 do Código Penal, 

diminuindo, assim, seu alcance conceitual. 

Dessa forma, mantém-se a estrutura política que possibilita que pessoas tenham 

poder sobre a vida de outras pessoas, pois, se por um lado a Constituição prevê 

maior rigidez no combate à escravidão, por outro lado o sistema jurídico torna mais 

opaca a possibilidade de se enquadrar atividades laborais nessa categoria. Nota-se 

que o legislador nesse caso atuou sob a pressão da sociedade nacional e 

internacional para criar diplomas normativos que suprissem a demanda pelo 

combate ao trabalho escravo no Brasil. No entanto, essa normatização esbarra com 

a estrutura real de poder existente no país, podendo ser chamada, portanto, de 

fenômeno de Constitucionalização Simbólica, onde ocorre a utilização da estrutura 

jurídica para manobrar intenções políticas. 

Nesta mesma seara se encontra a EC 90/2015 que incluiu o transporte entre os 

direitos fundamentais sociais elencados na Constituição. De autoria da deputada 

Luiza Erundina (PSB), a PEC tramitou por quatro anos sob a numeração de PEC 

90/2011 - 74/2013, até ser aprovada no contexto de mobilização da sociedade 

nacional em torno de pautas democráticas, em particular em torno da pauta do 

transporte. Refere-se às manifestações de 2013, que inicialmente foi protagonizada 

pelo Movimento Passe Livre (MPL) que questionava o aumento na tarifa de metrô e 

ônibus nas grandes cidades do país26. As manifestações de 2013 foram as maiores 

em pelo menos duas décadas no Brasil, e influenciaram o Congresso, fazendo 

inclusive recuar a possibilidade de aprovação da PEC 37/2011, que ficou 

popularmente conhecida como "PEC da impunidade"2728. 

                                            
26

 VAINER, Carlos … [et. al]. Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as 
ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013. 
 
27

 EBC. Entenda o que é a PEC 37. Disponível em:  
< http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/entenda-o-que-e-a-pec-37>. Acesso em 30/06/2019 
 
28

 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Câmara rejeita PEC 37; texto será arquivado. Disponível em: 
 <https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/446071-CAMARA-REJEITA-PEC-37-
TEXTO-SERA-ARQUIVADO.html>. Acesso em: 30/06/2019. 

http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/entenda-o-que-e-a-pec-37
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/446071-CAMARA-REJEITA-PEC-37-TEXTO-SERA-ARQUIVADO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/446071-CAMARA-REJEITA-PEC-37-TEXTO-SERA-ARQUIVADO.html
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A correlação entre a pressão popular e a aprovação da PEC 90/2011 - 74/2013 e 

sua consequente transformação em Emenda Constitucional é percebida por Ruan 

Carlos Pereira da Costa (2018), que afirma que a proposta foi negligenciada em 

períodos em que não havia pressão popular, tendo sido colocado na ordem do dia 

apenas como uma das respostas do Congresso à efervescência das ruas. A própria 

autora da proposta, Luiza Erundina, vinculou a aprovação de sua PEC à dinâmica da 

luta social: “para que haja soluções criativas no âmbito da política, precisa-se de 

vontade política, que hoje está vindo a partir das ruas” (Luiza Erundina, 2013)29.  

Pode-se, no entanto, enxergar a conquista desse direito através de outra ótica. Pois 

a inclusão do direito ao transporte no rol dos direitos sociais elencados na 

Constituição também se apresenta como jogada política para conter os anseios e 

demandas dos cidadãos que tomavam as ruas do país à época.30 Relaciona-se, 

dessa forma, a mudança constitucional como a necessidade de se afastar o perigo 

da mudança social estrutural que se desenhava no horizonte político. A questão, 

vista dessa forma, se apresenta como Constitucionalização Simbólica, no sentido da 

constitucionalização álibi, como categorizada por Marcelo Neves, que 

aparentemente resolveria a demanda social pela criação de uma simples norma. 

Nesse ponto de vista:  

 

[...] constitucionalizar direitos serve não somente como mecanismo de 

arrefecimento das mobilizações sociais, mas também como combustível de 

mudança para aqueles que ainda conseguem lutar contra a opressão, em um 

sistema que busca reduzi-los à vida nua
31

. 

                                                                                                                                        
 
29

 COSTA, Ruan Carlos Pereira. A Emenda Constitucional 90/2015: o direito fundamental social 
ao transporte público coletivo sob uma perspectiva simbólica. Dissertação de Mestrado. 
Faculdade de Direito "Prof. Jacy de Assis". Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia: UFU, 
2018. 
 
30

 "Foi somente no ano de 2013, marcado pela difusão nacional de protestos em prol da redução das 
tarifas no transporte público coletivo e, consequentemente, das Jornadas de Junho, que a PEC 
90/2011 foi destrancada e impulsionada de forma célere como nunca havia sido feito até o momento". 
(COSTA, 2018, p. 40) 

 
31

 CARVALHO, José Lucas Santos & ÁVILA, Flávia de. A constitucionalização simbólica da 
emenda constitucional nº 81/2014 e a vida nua do trabalhador escravo no Brasil. In: Revista da 
Faculdade de Direito - UFPR. vol. 62, n. 3. Curitiba: UFPR, 2017 
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Ressalva-se, porém, que a Constitucionalização Dimbólica não resulta na nulidade 

da luta política. Ainda que o Estado, através do sistema jurídico, busque resolver o 

conflito na aparência, existe outro aspecto da questão. Esse diz respeito ao fato de 

que a Constitucionalização Simbólica acaba por servir como elemento organizador 

da sociedade civil, que se agrega com o objetivo de fazer cumprir e realizar o que foi 

positivado na Carta Magna. Afinal, como reconhece Marcelo Neves (2007), a 

concretização constitucional depende das pessoas envolvidas em sua aplicação, 

pois "a norma jurídica, especialmente a norma constitucional, é produzida no 

decorrer do processo de concretização"32. Afinal, o texto da Constituição alcança 

normatividade através da participação do público em seu processo interpretativo. 
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 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 2. ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2007. p. 274. 
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2.  AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS DA LEGISLATURA 2015 - 2018 

 

Entre os anos de 2015 e 2018 foram aprovadas quinze (15) Emendas à Constituição 

(EC). Em dezembro de 2014 a CF/88 chegara a sua emenda de número 84, que 

tratava do Fundo de Participação dos Municípios33, e em dezembro de 2017, apenas 

três anos depois, chegara a sua emenda de número 99, que dispôs sobre o regime 

de pagamento de precatórios34. É possível que a quantidade de alterações à Carta 

Magna no mencionado período fosse ainda maior, caso não houvesse sido 

decretada a Intervenção Federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro pelo 

então presidente Michel Temer (MDB)35.  De acordo com seu artigo 60, a 

Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, bem 

como de estado de sítio ou de defesa. Por essa razão, o período compreendido pelo 

segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, que foi concluído pelo então vice-

presidente Michel Temer, contou com uma média de 5 Emendas à Constituição por 

ano, descontado 2018 pela razão exposta. O presente capítulo busca compreender 

o que esses números podem revelar sobre a dinâmica de alterações à Constituição 

no Brasil. 

Considera-se que a Constituição brasileira sofre alterações em demasia. Isso se 

deve, em parte, por se tratar de um documento analítico e heterogêneo, que conta 

com inúmeros dispositivos que não possuem a importância esperada para serem 

abarcados pela Carta Magna, além de redação por vezes imprecisa. Tais 

características da CF/88 estão relacionados à maneira como se deu o Processo 

Constituinte. Ao se analisar as alterações pelas quais a Constituição de 1988 

passou, admira-se - no sentido negativo da palavra - o fato de que apenas o 

                                            
33

 EC 86/2014. Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a entrega de recursos pela 
União para o Fundo de Participação dos Municípios. 
 
34

 EC 99/2017.  Altera o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir 
novo regime especial de pagamento de precatórios, e os arts. 102, 103 e 105 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
 
35

 " A intervenção federal no estado do Rio de Janeiro foi decretada pelo presidente Michel Temer no 
dia 16 de fevereiro de 2018, com duração prevista até 31 de dezembro do mesmo ano. A intervenção 
teve por objetivo “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro” 
(Decreto no 9288/18). O decreto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, no dia 20 de fevereiro de 
2018, por ampla maioria" (IPEA. A intervenção federal no Rio de Janeiro e as organizações da 
sociedade civil. Relatório de Pesquisa. Rio de Janeiro: IPEA, 2019). 
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Preâmbulo e o Título I restam intocados; os demais títulos e capítulos foram todos, 

mais ou menos extensamente, mais ou menos profundamente, modificados.  

Dentre todas as emendas aprovadas até hoje, a maioria foi apresentada pelo Poder 

Legislativo. No período analisado (2015 - 2018), nove (9) das quinze (15) emendas 

aprovadas foram apresentadas pelo Senado Federal, cinco (5) pela Câmara dos 

Deputados e uma (1) pelo Presidente da República. Ao se observar a origem das 

emendas durante os 30 anos de vigência da CF/88 (1988 - 2018), chega-se nos 

seguintes números: trinta e nove (39) das noventa e nove (99) Emendas à 

Constituição foram apresentadas pelo Senado Federal, trinta e cinco (35) pela 

Câmara dos Deputados e vinte e cinco (25) EC foram iniciativa do Presidente da 

República36. Soma-se à essas constantes alterações à CF/88 as revisões 

constitucionais previstas na promulgação da Carta Magna e a recepção de dois 

tratados internacionais. Chega-se, assim, ao total de cento e sete alterações ao 

longo de apenas pouco mais de trinta anos de vigência.  

Dentre as Emendas Constitucionais aprovadas no período analisado (2015 - 2018) 

algumas mobilizaram a sociedade, tendo destaque na mídia e efeitos 

socioeconômicos ainda em desenvolvimento. Dentre elas pode-se destacar a EC 

97/2017, que vedou coligações partidárias nas eleições proporcionais e modificou as 

formas de acesso ao fundo partidário, fato que resulta na necessidade de 

reorganização para alguns partidos nacionais. Essa Emenda Constitucional se 

tornou notória por incluir a chamada cláusula de barreira que institui regras mais 

rígidas para que um partido acesse o Fundo Partidário. Como consta no artigo 17, 

§3º da CF/88: 

 

Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 

rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que 

alternativamente: 

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% 

(três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 

                                            
36

 Nos anos de 1995, 1998 e 2011, todas as Emendas à Constituição aprovadas foram de iniciativa 
do Poder Executivo.  
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unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos 

válidos em cada uma delas; ou 

II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em 

pelo menos um terço das unidades da Federação. 

 

Ou seja, com a aprovação da EC 97/2017 foi restringido o acesso dos partidos ao 

Fundo Partidário, bem como o tempo de rádio e TV, atrelados a chamada cláusula 

de desempenho. Para ter direito ao Fundo Partidário a legenda tem de ter obtido, 

nas eleições de 2018, pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos 

Deputados, oriundos de, no mínimo, 1/3 das unidades federativas, tendo obtido, em 

cada uma delas, pelo menos 1% dos votos válidos. Até 2030 as regras se tornarão 

gradativamente mais rígidas. Já a partir das eleições de 2020 está vedada a 

coligação nas eleições proporcionais (vereador e deputados), evitando-se, assim, a 

transferência de votos entre candidatos da mesma coligação37. 

No mesmo ano de 2017 a PEC 241/2016 - 55/2016 foi aprovada e transformada em 

Emenda Constitucional nº 95/2016, que figurou entre as normas mais debatidas na 

sociedade durante o último período e continua sendo motivo de discussão na 

atualidade. Trata-se da chamada PEC do Teto de Gastos, também conhecida como 

PEC do Fim do Mundo, que congela os gastos públicos por vinte (20) anos. 

Efetivamente se congelou as despesas primárias no âmbito do Poder Executivo, 

tendo como parâmetro as despesas realizadas no ano de 2016; mantêm-se, apenas, 

o reajuste à inflação conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), 

deixando de se ajustar o investimento federal de acordo com o crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB).38 

A proposta foi encaminhada ao Congresso pelo então Presidente Michel Temer 

(MDB) como ferramenta para o equilíbrio orçamentário a partir de um maior controle 

                                            
37

 SENADO FEDERAL. Congresso promulga emenda que veda coligações e estabelece cláusula 
de barreira. Senado Notícias. Disponível em:  
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/04/congresso-promulga-emenda-que-veda-
coligacoes-e-estabelece-clausula-de-barreira>. Acesso em: 30/06/2019. 
 
38

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm>. Acesso 
em: 30/06/2019. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/04/congresso-promulga-emenda-que-veda-coligacoes-e-estabelece-clausula-de-barreira
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/04/congresso-promulga-emenda-que-veda-coligacoes-e-estabelece-clausula-de-barreira
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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dos gastos. O novo regime afetará os orçamentos fiscais e da seguridade social, e 

valerá também para todos os órgão e poderes, previstos limites individualizados de 

gastos por órgão. Devido ao impacto social da EC 95/2016, que limita os gastos em 

áreas como Saúde e Educação, a aprovação da PEC foi reprovada por parte da 

população que, em manifestações populares, expressou a preocupação de que essa 

mudança constitucional que limita gastos atinja principalmente os cidadãos mais 

pobres, dependentes de políticas de Estado.  

Apesar das greves e ocupações que marcaram a luta na sociedade contra a 

Proposta, a aprovação da PEC 241/2016 - 55/2016 ocorreu sob o discurso de que 

se tratava da única maneira de se garantir o crescimento econômico e o equilíbrio 

das contas públicas39. De acordo com a Federação Nacional das Associações do 

Pessoal da Caixa Econômica Federal (FENAE), a Saúde poderá perder R$ 743 

bilhões no período de vinte anos e a Educação poderá perder em média R$ 25,5 

bilhões por ano. Além disso, ainda aponta que mais de 60% da população brasileira 

se opôs à aprovação da PEC à época de sua tramitação 40. Esse tema mobilizou 

tanto a sociedade brasileira que, em pesquisa da Revista Veja com doze dos treze 

candidatos à Presidência da República em 2018, descobriu-se que sete (7) 

defendiam a revogação da EC 95/2016, um (1) defendia sua reforma, e apenas 

quatro (4) eram a favor da manutenção da alteração constitucional aprovada. 41 

Outra Emenda Constitucional notória do período foi a EC 91/2016, que tratou da 

detenção do mandato eletivo proporcionais - vereadores e deputados - e criou a 

chamada "janela partidária", que corresponde ao período de trinta (30) dias antes do 

                                            
39

 MARIANO, Cynara Monteiro. Emenda Constitucional 95/2016 e o teto dos gastos públicos: 
Brasil de volta ao estado de exceção econômica e ao capitalismo do desastre. In: Revista de 
Investigações Constitucionais. vol. 4. n.1. Curitiba: Núcleo de Investigações Constitucionais - UFPR, 
2017. pp. 259 - 281. 
 
40

 FENAE. Pec do Fim do Mundo é aprovada: 20 anos sem investimentos públicos. FENAE 
Notícias. Disponível em: <https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/pec-do-fim-do-mundo-
e-aprovada-20-anos-sem-investimentos-publicos.htm>. Acesso em: 30/06/2019. 
 
41

 Defendiam a revogação da EC 95/2016: Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Marina Silva 
(Rede), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), João Goulart Filho (PPL) e Guilherme Boulos 
(PSOL). Defendia a reforma da EC 95/2016: Geraldo Alckmin (PSDB). Eram favoráveis à manutenção 
da EC 95/2016: Álvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL) e João 
Amoedo (Novo). REVISTA VEJA. Eleições 2018: o que os candidatos pensam sobre o teto dos 
gastos públicos. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/eleicoes-2018-o-que-os-
candidatos-pensam-sobre-o-teto-dos-gastos-publicos/>. Acesso em: 30/06/2019. 
 

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/pec-do-fim-do-mundo-e-aprovada-20-anos-sem-investimentos-publicos.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/pec-do-fim-do-mundo-e-aprovada-20-anos-sem-investimentos-publicos.htm
https://veja.abril.com.br/politica/eleicoes-2018-o-que-os-candidatos-pensam-sobre-o-teto-dos-gastos-publicos/
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encerramento do prazo para filiação a cada eleição, que os políticos têm para mudar 

de legenda, sem serem punidos por infidelidade partidária42. Pela legislação anterior, 

a única possibilidade de mudança de legenda para deputados e vereadores era na 

ocasião de criação de novo partido. Compreende-se, afinal, que o mandato pertence 

ao partido e não ao candidato eleito. Não estão sujeitos às novas regras 

governadores, senadores e prefeitos, pois detêm cargos majoritários.43. 

Também gerou debate na sociedade a EC 88/2015, popularmente conhecida como 

PEC/Emenda da Bengala, que ampliou a idade de aposentadoria compulsória de 

magistrados de tribunais superiores do Brasil de setenta (70) para setenta e cinco 

(75) anos. Apoiadores da medida afirmam que, com o aumento da expectativa de 

vida, os juízes teriam condições de trabalhar por mais tempo; já os detratores da EC 

88/2015 afirmam que ela resulta em concentração de poder.44 Além dessa Emenda 

Constitucional, no mesmo ano foi aprovada a EC 90/2015, que alterou o artigo 6º da 

CF/88 para incluir o transporte entre os direitos sociais fundamentais. Como já visto 

anteriormente, a criação dessa emenda está relacionada à movimentação popular 

no ano de 2013 em defesa da ampliação do direito ao transporte público. 

 

2.1 As emendas constitucionais em números 

 

Entre os anos de 2015 e 2018 foram aprovadas quinze (15) Emendas à 

Constituição. Considerando-se que em 2018 ocorreu a Intervenção Federal na 

segurança do Rio de Janeiro, não tendo sido, portanto, votada nenhuma EC, tem-se 

a média de cinco (5) emendas por ano. Trata-se de um período de intensa atividade 

                                            
42

 "Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 
trinta dias seguintes à promulgação desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não 
sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de 
acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão". PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Emenda 
Constitucional nº 91, de 18 de fevereiro de 2016. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc91.htm>.  Acesso em: 30/06/2019. 
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  SENADO FEDERAL. Promulgada emenda que abre "janela" para troca de partido. Senado 
Notícias. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/02/18/promulgada-
emenda-que-abre-janela-para-troca-de-partido>. Acesso em: 30/06/2019. 
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 SENADO FEDERAL. PEC da Bengala será promulgada nesta quinta-feira. Senado Notícias. 
Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/05/06/pec-da-bengala-sera-
promulgada-nesta-quinta-feira>. Acesso em: 30/06/2019. 
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de alteração constitucional, e, ao se considerar o quadriênio 2014 - 2017 chega-se 

ao impressionante número de 23 emendas aprovadas. De fato, 2014 foi o ano em 

que a Constituição mais foi alterada em toda sua história, com oito (8) modificações. 

No Gráfico 1, pode-se observar que a cada ano diminuiu-se a quantidade de 

Propostas de Emenda à Constituição apresentadas ao Congresso, tendo chegado 

ao pequeno número de vinte e três (23) em 2018, certamente devido à Intervenção 

Federal no Rio de Janeiro. Também o número de Emendas Constitucionais 

aprovadas diminuiu a cada ano. Pode-se ainda dividir a quantidade de EC 

aprovadas entre os presidentes Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT), que 

governaram o país durante o período. Das quinze (15) EC aprovadas, quatro (4) 

ocorreram ainda sob o governo de Dilma Rousseff (PT) e as demais onze (11) EC 

são oriundas do governo de Michel Temer (MDB). Como já visto, a CF/88 tem sido 

muito alterada e, desde que suas modificações começaram (a Emenda 

Constitucional nº 1 é data de 1992), houveram apenas duas ocasiões em que não 

sofreu emendamentos, no ano de 1994 e 2018 (Figura 2). 

 

Gráfico 1:  

 

Gráfico 1: PECs apresentadas e EC aprovadas entre 2015 - 2018 
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Ao se analisar as propostas de mudança à CF/88 e as efetivas mudanças ocorridas 

nos últimos trinta (30) anos, chega-se a observação de que há cinco períodos de 

maior tendência à aprovações de EC, conforme o Gráfico 2. Trata-se dos anos de 

1995 - 1996 (primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), do ano 2000 

(segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), do ano 2006 (primeiro 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ), dos anos 2009 - 2010 (segundo governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ), e, mais recentemente, os anos entre 2013 - 2016 

(primeiro e segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), que foi concluído por Michel 

Temer (MDB) ).  

Tomados em conjunto, esses anos somam cinquenta e sete (57) Emendas à 

Constituição, mais da metade do total de alterações que a Carta Magna sofreu em 

seus trinta anos de vigência. É igualmente notável o fato de que, de forma anômala 

em relação à série histórica, no ano de 1995 foram apresentadas duzentas e setenta 

e uma (271) Propostas de Emendas à Constituição, número absurdamente elevado, 

mesmo na comparação com outros anos de em que muitas PECs foram 

apresentadas, como em 2003 - foram apresentadas 180 PECs - e 1999 - foram 

apresentadas 155 PECs. 
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Gráfico 2:  

 

Gráfico 2: Correlação entre PECs apresentadas e ECs aprovadas entre 1988 - 2018. Destacam-

se os anos de 1995-1996, 2000, 2006, 2009-2010 e 2013-2017. 

 

Observa-se que a tendência histórica é de queda no número de PECs apresentadas 

ao Congresso. Tomando-se o ano de 1995 como referência, vê-se uma diminuição 

na quantidade de propostas, com forte oscilação principalmente em 2003 (180 

PECs) e 2007 (147 PECs). Percebe-se, contudo, que não se pode auferir alguma 

correlação entre quantidade de PECs apresentadas e o número de Emendas 
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Constitucionais aprovadas. Ao contrário, se em 1995 uma PEC era aprovada a cada 

54,2 apresentadas (271/5), em 2014 chega-se ao impressionante número de uma 

PEC aprovada a cada 5,25 apresentadas (42/8).  

Destaca-se, por último, o fato de que o ano seguinte à eleição do mandato do chefe 

do Executivo federal tem sido marcado, invariavelmente, pelo aumento no número 

de PECs apresentadas em relação ao ano anterior. Em 1995 foram apresentadas 

271 PECs, em 1994 foram 11; em 1999 foram apresentadas 155 PECs, em 1998 

foram 54; em 2003 foram apresentadas 180 PECs, em 2002 foram 101; em 2007 

foram apresentadas 147 PECs, em 2006 foram 85; em 2011 foram apresentadas 84 

PECs, em 2010 foram 53; e, por fim, em 2015 foram apresentadas 62 PECs, e em 

2014 foram 42. O único ano que fugiu dessa regra foi 2013, marcado pelas massivas 

manifestações populares. 

 

2.2 O conteúdo das Emendas Constitucionais (1992 - 2017) 

 

Tendo a Constituição Federal de 1988 cumprido três décadas de existência, torna-se 

interessante agrupar os dados sobre mudanças no texto da Carta Magna por 

década, alcançando-se, assim, um recorte que apresente uma perspectiva temporal 

não tão ampla como a disposta no Gráfico 2 e tampouco restrita como a que se 

utiliza na análise das EC atuais. Os Gráficos 3, 4 e 5 expõem a dinâmica das 

mudanças constitucionais divididas entre os períodos de 1988 - 1998, 1999 - 2008 e 

2009 -2018. Deve-se ressaltar que a primeira EC data de 1992, portanto, o primeiro 

decênio da CF/88 é, proporcionalmente, aquele cujo texto da Lei Maior se manteve 

mais preservado. 
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Gráfico 3:  

 

Gráfico 3: PECs e ECs entre 1988 - 1998 

 

A primeira Emenda Constitucional aprovada (EC 01/92) dispôs sobre a remuneração 

de Deputados Estaduais e Vereadores. A segunda, (EC 02/92) tratou do plebiscito 

sobre a forma de governo da República Federativa do Brasil, previsto no art. 2º do 

ADCT, que se realizaria em 21/04/1993 e, de acordo com a Emenda, passaria a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 1995. Em 1993 mais duas emendas foram 

aprovadas, trataram de Reforma Tributária (EC 03/93) e da Legislação Eleitoral 

(04/93)45. Como já afirmado, em 1994 não houve nenhuma alteração na 

Constituição. Em 1995 tratou-se de temas como Exploração de Serviços de Gás (EC 

05/95), Lavra de Recursos Minerais e regime das empresas nacionais (EC 06/95), 

Transporte aéreo, aquático e terrestre (EC 07/95), Serviços de Telecomunicação e 

Radiodifusão (EC 08/95) e sobre o monopólio da exploração de petróleo (EC 09/95). 

Esse também foi o ano com o maior número de PECs apresentadas em toda a 

história do país.  

                                            
45

 "Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência." EC 04/93. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc04.htm>. Acesso em: 
30/06/2019.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc04.htm
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No ano seguinte foram aprovadas emendas que trataram do Fundo Social de 

Emergência, custeio de sistema de saúde, educação e previdência (EC 10/96), da 

autonomia das universidades e instituições de pesquisa (EC 11/1996), da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) (EC 12/1996), da 

regulação do funcionamento de estabelecimentos de capitalização, seguros e 

previdência (EC 13/1996), do regime dos ensinos Médio e Fundamental (EC 

14/1996) e da criação, incorporação e fusão de Municípios (EC 15/1996). Em 1997 

foram aprovadas apenas duas ECs, a famosa emenda da reeleição dos chefes do 

Poder Executivo (EC 16/1997) e a emenda sobre o Fundo Social de Emergência 

(EC 17/1997). Os assuntos tratados em 1998 foram o Regime Constitucional dos 

militares (EC 18/1998), o Regime geral da Administração Pública (EC 19/1998) e a 

Reforma da Previdência (EC 20/1998). Entre 1992 e 1998, das vinte (20) PECs 

transformadas em ECs, onze (11) foram de autoria do Poder Executivo. 

 

Gráfico 4:  

 

Gráfico 4:  PECs e ECs entre 1999 - 2008 
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Em 1999 foram aprovadas quatro ECs. A primeira sobre a CPMF (EC 21/1999), 

outra sobre a competência dos tribunais superiores (EC 22/1999), a terceira tratou 

do Ministério da Defesa (EC 23/1999) e a quarta suprimiu a representação de classe 

na Justiça do Trabalho (EC 24/1999). O ano 2000 fica atrás apenas do ano de 2014 

no ranking de quantidade de ECs criadas. Tratou-se, nesse ano, de limites de 

despesa do Poder Legislativo Municipal (EC 25/2000), do direito à Moradia (EC 

26/2000), de desvinculação de impostos (EC 27/2000), do prazo para execução de 

créditos trabalhistas (EC 28/2000), de recursos fiscais mínimos para a manutenção 

do ensino e da saúde (EC 29/2000), de Precatórios Judiciais (EC 30/2000) e do 

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (EC 31/2000). 

Já no ano de 2001 cuidou-se do exercício da legislatura, procedimentos da Medida 

Provisória e competências do Presidente da República (EC 32/2001), da Reforma 

Tributária (EC 33/2001), da cumulação de cargos na área da saúde (EC 34/2001) e 

da Imunidade Parlamentar (EC 35/2001). No ano seguinte, foram aprovadas mais 

cinco emendas. Versou-se sobre participação de pessoas jurídicas no capital social 

de empresas de mídia (EC 36/2002), sobre precatório judicial e CPMF (EC 37/2002), 

sobre a incorporação à União de policiais militares do Estado de Rondônia (EC 

38/2002), sobre o custeio da iluminação pública nos Municípios e no Distrito Federal 

(EC 39/2002) e sobre o sistema financeiro (EC 40/2002). Em 2003 tratou-se 

novamente da Reforma da Previdência (EC 41/2003) e do Sistema Tributário (EC 

42/2003). No ano seguinte três ECs cuidaram dos assuntos da irrigação no Nordeste 

(EC 43/2004), do Sistema Tributário (EC 44/2004) e da reforma do Sistema 

Judiciário (EC 45/2004). 

Em 2005 novamente três emendas foram aprovadas. Tratou-se de bens públicos 

(EC 46/2005), da Reforma da Previdência (EC 47/2005) e do Plano Nacional de 

Cultura (EC 48/2005). O ano de 2006 conta entre aqueles em que mais se aprovou 

ECs, no total foram cinco (5). Cuidou-se do monopólio no comércio de radioisótopos 

(EC 49/2006), do recesso parlamentar e convocação extraordinária do Congresso 

(EC 50/2006), da contratação de pessoal e do Sistema Único de Saúde (EC 

51/2006), da disciplina das coligações eleitorais (EC 52/2006) e da receita destinada 

à Educação (EC 53/2006). 
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Nos dois últimos anos desta série foram aprovadas quatro (4) ECs. A primeira, em 

2007, abordou a questão do registro em Consulado de brasileiros nascidos no 

estrangeiro (EC 54/2007), outra, sobre o Fundo de Participação dos Municípios e 

recursos da União (EC 55/2007) e a terceira desse ano tratou da desvinculação de 

receitas da União (EC 56/2007). Em 2008 houve apenas uma (1) emenda à 

Constituição, que convalidou atos de criação, fusão, incorporação e 

desmembramento de Municípios (EC 57/2008).  

 

Gráfico 5:  

 

Gráfico 5: PECs e ECs entre 2009 - 2018 

 

Por fim, chega-se ao mais recente decênio, no qual foram realizadas quarenta e 

duas (42) Emendas à Constituição.46 Em 2009 foram cinco emendas, cujos assuntos 

consistiram em recomposição das Câmaras Municipais (EC 58/2009), desvinculação 

                                            
46

 Entre 1988 e 1998 a CF/88 foi emendada vinte (20) vezes; entre 1999 e 2008, trinta e sete (37) 
vezes e entre 2009 e 2018, quarenta e duas (42) vezes. 
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de receitas da União e ensino (EC 59/2009), quadro de servidores civis e militares 

de Rondônia (EC 60/2009), composição do Conselho Nacional de Justiça (EC 

61/2009), regime de precatórios (EC 62/2009). Em 2010 cuidou-se do piso salarial e 

plano de carreira de agentes comunitários de saúde (EC 63/2010), da alimentação 

como um direito social (EC 64/2010), da denominação do Capítulo VII do Título VIII 

e do interesse da juventude (EC 65/2010), do casamento e do divórcio (EC 

66/2010), do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (EC 67/2010). 

No ano de 2011 tratou-se novamente de desvinculação de receitas (EC 68/2011). 

Em 2012 abordou-se a organização da Defensoria Pública do DF (EC 69/2012), a 

aposentadoria dos servidores públicos (EC 70/2012) e instituiu-se o Sistema 

Nacional de Cultura (EC 71/2012). No ano seguinte a CF/88 foi modificada cinco 

vezes; ocupou-se dos direitos das trabalhadoras domésticas (EC 72/2013), criou-se 

os Tribunais Regionais Federais das 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões (EC 73/2013), abordou-

se novamente as Defensorias Públicas (EC 74/2013), atribui-se imunidade tributária 

a determinados segmentos da produção cultural (EC 75/2013) e aboliu-se a votação 

secreta no caso de perda de mandato de Deputado ou Senador e de apreciação de 

veto (EC 76/2013). 

O ano de 2014, como já afirmado, foi o de maior produção de ECs, oito (8) no total. 

Dentre os temas abordados consta-se a regulamentação de acúmulo de cargo de 

profissionais militares da saúde (EC 77/2014) e indenização de seringueiros (EC 

78/2014), cuidou-se da inclusão dos servidores policiais militares dos Estados de 

Rondônia e Amapá (EC 79/2014), da Defensoria Pública novamente (EC 80/2014), 

do trabalho escravo (EC 81/2014), da segurança viária (EC 82/2014), de prazos 

dispostos no ADCT (EC 83/2014) e do Fundo de Participação dos Municípios (EC 

84/2014). 

Alcança-se, então, aos anos que mais interessam a esta pesquisa, 2015 a 2018. Em 

2015 foram aprovadas seis (6) Emendas à Constituição, versando sobre atividades 

de ciência, tecnologia e inovação (EC 85/2015), sobre Programação Orçamentária 

(EC 86/2015), sobre a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (EC 87/2015), sobre o limite de idade para 

aposentadoria compulsória em cargos da magistratura (EC 88/2015), sobre recursos 
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destinados à irrigação das regiões Centro-Oeste e Nordeste (EC 89/2015), sobre o 

transporte como direito social (EC 90/2015).  

No ano de 2016 os temas tratados foram desfiliação partidária (EC 91/2016), 

organização do Tribunal Superior do Trabalho (EC 92/2016), desvinculação de 

receitas da União (EC 93/2016), pagamento de débitos públicos decorrentes de 

condenações judiciais (EC 94/2016) e institui o novo regime fiscal (teto dos gastos) 

(EC 95/2016). Em 2017 chegou a 99ª EC. Considerou-se que práticas desportivas 

que utilizam animais não são cruéis (EC 96/2017), vedou-se coligações em eleições 

proporcionais (EC 97/2017), adequou-se a condição dos servidores dos Estados de 

Amapá e Roraima (EC 98/2017) e, por último, instituiu novo regime de pagamento 

de precatórios (EC 99/2017). Em 2018 não houve Emendas Constitucionais devido a 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

3. AS EC Nº 85 A Nº 99 NA PERSPECTIVA DA ATUALIDADE POLÍTICA 
BRASILEIRA 

 

Escolheu-se analisar as Emendas Constitucionais aprovadas na legislatura 2015 - 

2018 devido à intensa movimentação política que acomete o Brasil desde então. 

Mesmo que as raízes da crise se expliquem por acontecimentos prévios ao período 

selecionado e se estendam no presente, para além do último ano escolhido, ocorre 

em 2016 uma profunda inflexão no país marcado pelo processo de impeachment da 

então presidente Dilma Rousseff (PT), que cumpria seu segundo mandato. A partir 

desse fato e diante dos dados que mostram intensa atividade reformadora da 

Constituição nos últimos anos, questiona-se sobre a correlação entre os 

acontecimentos políticos - dos corriqueiros aos mais marcantes - e a apresentação 

de PECs e aprovação de ECs. Em alguns casos tal entrelaçamento entre política e 

atividade parlamentar fica mais evidente devido às urgências colocadas pela 

sociedade ao Poder Executivo, que através de mudanças na Constituição procura 

solucionar os desafios do país. O mais flagrante exemplo desse vínculo desponta ao 

se debruçar sobre a PEC do teto de gastos que rapidamente se transformou na EC 

95/2016 que, ao limitar as despesas do Poder Executivo por vinte (20) anos, foi 

apresentada à população como medida para estancar a crise fiscal. 

Nem sempre pode-se perceber com clareza como uma Emenda Constitucional se 

liga a um contexto político específico. Seria, afinal, muito simples afirmar que 

necessariamente as mudanças à Constituição decorrem da relação entre os projetos 

de governo do Executivo e as intenções da maior parte dos congressistas, ou que, 

em períodos em que a política nacional é guiada por lideranças de esquerda são 

produzidas Emendas Constitucionais que amplia direitos sociais, enquanto em 

épocas em que políticos identificados como pertencentes à direita dirigem o país, 

modifica-se a Constituição para diminuir as atribuições do Estado. Se, afinal, existe 

essa impressão, é necessário corroborá-la com correlações e evidências que 

demonstrem que uma determinada PEC ou EC é um fruto de seu momento histórico 

particular, não sendo concebível sua aparição ou aprovação em outro tempo. 

Com o objetivo de determinar as especificidades das Emendas Constitucionais do 

período selecionado, optou-se analisá-las através da variável tempo de tramitação. 



 

43 
 

Faz-se essa escolha devido ao tom de urgência de reformas que dominava a política 

nacional à época e também por que, a partir do impeachment de 2016 ocorre uma 

reorganização das forças políticas no país. Sabe-se, afinal, que para se aprovar uma 

Emenda Constitucional é necessário que exista convergência dentro do Congresso, 

devido ao seu rito mais dificultoso e exigente do que o preciso para a aprovação de 

legislações ordinárias ou complementares. Não é obrigatório que o Presidente da 

República tenha um bom relacionamento com o Congresso para que uma EC seja 

aprovada, afinal, os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

podem aprovar Emendas com celeridade justamente para demonstrar força política 

perante o chefe do Executivo. 

 

3.1 O tempo de tramitação das EC nº 85 a nº 99 

 

Durante o primeiro ano de governo do segundo mandato de Dilma Rousseff (PT) 

(2015) foram aprovadas seis (6) EC. Verifica-se o seguinte tempo de tramitação de 

cada uma delas: EC 85/2015 - 572 dias; EC 86/2015 - 474 dias; EC 87/2015 - 1.010 

dias; EC 88/2015 - 3.536 dias; EC 89/2015 - 2.301 dias; EC 90/2015 - 1.447 dias; 

EC 91/2016 - 3.040 dias; EC 92/2016 - 476 dias; EC 93/2016 - 576 dias; EC 94/2016 

- 190 dias; EC 95/2016 - 183 dias; EC 96/2017 - 111 dias; EC 97/2017 - 308 dias; 

EC 98/2017 - 623 dias; EC 99/2017 - 595 dias. 

A partir desses dados percebe-se que durante o período do governo de Michel 

Temer (MDB) as Emendas Constitucionais aprovadas tramitaram por tempo muito 

menor do que a média das Emendas Constitucionais aprovadas enquanto Dilma 

Rousseff (PT) governou, nos anos de 2015 e 2016. Além disso, esse fato aponta 

que a maioria das Propostas de Emenda à Constituição aprovadas no governo de 

Michel Temer (MDB) foram apresentadas após a instauração do processo de 

impeachment. Dessa forma, aventa-se a hipótese de que no período mencionado 

houve maior convergência política entre os projetos do Executivo e a celeridade de 

aprovação de EC no Congresso.  

Destaca-se que dentre as emendas selecionadas, aquela que tramitou com maior 

velocidade durante o governo de Dilma Rousseff (PT) entre 2015 e 2016 foi a EC 
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86/2015, que desde sua recepção até sua aprovação se passaram 474 dias. Essa 

EC tratou do Orçamento Impositivo. Em comparação, as ECs que tramitaram com 

maior vagareza no governo Temer percorreram seu trajeto até aprovação por, 

respectivamente, 595 dias (EC 99/2017) e 623 dias (EC 98/2017). Chama a atenção 

a celeridade na tramitação das EC 95/2016, apenas 183 dias e da EC 96/2017, que 

tramitou ao longo de 111 dias. Tirando a média de tempo de tramitação das EC 

entre os dois presidentes que governaram de 2015 a 2018, têm-se que, sob Dilma 

(PT) a média de velocidade de tramitação foi de 1.768,57 dias (12580 dias divididos 

por sete (7) ECs) e com Temer (MDB) essa média cai para 382,75 dias (3.602 dias 

divididos por 8 ECs) para aprovação de uma PEC. 

A Emenda Constitucional aprovada com maior velocidade durante o governo de 

Michel Temer (MDB) foi alvo de polêmica na sociedade. A EC 96/2017 trouxe a 

afirmação de que o uso de animais em práticas desportivas não configura maus 

tratos e fortaleceu a Lei Federal 13.364/2016 que elevou o rodeio e a vaquejada e 

sua respectivas manifestações artístico-culturais à condição de patrimônio cultural 

imaterial. Levanta-se a hipótese de que tanto a aprovação da lei ordinária quanto da 

posterior Emenda Constitucional tenham acontecido em resposta à ADI 4.983/CE, 

que havia reconhecido como inconstitucional o disposto em lei similar do estado do 

Ceará - Lei 15.299/2013 CE - e que tratava de manifestações culturais que 

envolvessem animais47. Afirmou o STF, à época, que os maus tratos são condição 

inerente às praticas esportivas citadas. Com a EC 96/2017 tornou-se vazia a palavra 

da Suprema Corte. Apesar da notória polêmica do assunto, a PEC 304/2017 - 

50/2016 tramitou por apenas cento e onze (111) dias.  

No que diz respeito aos partidos que apresentaram as PECs que se tornaram uma 

das quinze (15) EC analisadas, nota-se pouca predominância de uma sigla em 

relação às demais. De fato o MDB (antigo PMDB) foi o partido do qual a maior parte 

das EC se originaram, das quinze (15) emendas, seis (6) foram propostas por essa 

sigla, uma (1) delas - a PEC 233/2016 - 74/2015 / EC 94/2016 - em participação com 

o PT e o PSDB; em seguida vem o PSDB como autor de três (3) EC aprovadas entre 

2015 - 2018, incluindo a PEC em que é coautor. Depois vem o PT como autor de 

                                            
47

 ESTADÃO. Crueldade da emenda (in)constitucional 96/2017. Disponível em:  
<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/crueldade-da-emenda-in-constitucional-96-
2017/>. Acesso em: 30/06/2019. 
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duas (3), incluindo a que é coautor. E como autor de uma (1) PEC cada um vem o 

antigo PFL (a PEC 358/2013 tem origem na PEC 22/2000), o PSB, o DEM, o PDT e 

o PSD. Além disso, uma das Emendas Constitucionais é de autoria do Poder 

Executivo; trata-se da conhecida EC 95/2016, que cuidou do Teto de Gastos, 

originada da PEC 241/2016 - 55/2016, popularmente chamada de PEC do fim do 

mundo. 

 

3.2 Política nacional entre 2015 e 2018: principais fatos 

 

Entre os anos de 2015 e 2018 o Brasil passou por momentos políticos definidores de 

seus rumos, verdadeiras inflexões históricas. Os movimentos que marcam a 

atualidade brasileira certamente não se iniciam a partir do recorte realizado nesta 

pesquisa, divergindo os autores sobre suas origens. No entanto, o objetivo neste 

trabalho não é o de compreender a dinâmica política em sua totalidade, mas buscar 

entender como ela se relaciona com as Emendas Constitucionais aprovadas no 

período. Dessa forma, retoma-se alguns eventos para se apresentar um panorama 

político que ajude a compreender, no próximo item, a relação entre as mudanças na 

Constituição e as necessidades de transformação do Estado.  

Dilma Rousseff (PT) foi reeleita presidente na disputa de 2014 contra Aécio Neves 

(PSDB). O oponente não reconheceu a derrota e passou a questionar na sociedade 

a lisura do processo eleitoral; a partir disso, passou a impulsionar um movimento 

pelo impeachment da líder eleita. Desde o ano de 2013 a sociedade brasileira se 

apresentava instável e polarizada, com mais uma crise política e econômica se 

formando e com a reorganização da base aliada do governo, a abertura do processo 

de impeachment contra Dilma Rousseff (PT) foi aceito em dezembro de 2015 pelo 

então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB).48 

O primeiro semestre de 2016 foi inteiramente definido pelo desenvolvimento do 

processo de impeachment. Em 17 de abril a admissibilidade do processo foi votada 

na Câmara dos Deputados e em 11 de maio Senado Federal. A partir daí Dilma 
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 G1. Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de Dilma. Disponível em: 
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Rousseff (PT) foi afastada do cargo, assumindo Michel Temer (MDB) a presidência 

da República interinamente. A gestão do ex vice-presidente foi marcado pelo 

distanciamento das políticas sociais dos governos petistas anteriores, pelo aumento 

de diálogo com o Congresso, além de escândalos de corrupção que atingiram 

inclusive o presidente49. Junto a isso, a Operação Lava Jato, que já era conhecida 

por todos no país, agora se ocupava do processo contra o ex-presidente Lula (PT).50 

No ano seguinte o debate sobre a Reforma da Previdência dominou a política 

nacional. Apresentada como maior projeto de Michel Temer (MDB), nunca chegou a 

ser aprovada no Congresso. Gerou forte mobilização popular que acarretaram em 

ocupações e greves por todo o país.51 Também em 2017 foi aprovada a Reforma 

Trabalhista (Lei 13.467/2013) e o então juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente 

Lula (PT) a nove (9) anos de prisão.52 

Por fim, em 2018 três fatos principais podem ser destacados: a Intervenção Federal 

no Rio de Janeiro - que inviabilizou a aprovação de qualquer Emenda Constitucional 

por todo o período, inclusive qualquer pretensão de se reformar a Previdência; a 

prisão do ex-presidente Lula (PT); e as eleições no fim do ano, na qual Jair 

Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente da República. Muitos outros fatos compõem a 

breve história desse período. Selecionou-se os acontecimentos relacionados à 

Presidência da República devido ao fato de que no Brasil o Executivo tem cumprido 

o papel de responder aos anseios sociais mais imediatos. 
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50

 ESTADÃO. Lula é denunciado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Disponível 
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3.3 A reforma do estado e Emendas Constitucionais: um retorno a 

Constitucionalização Simbólica 

 

Um dos temas que domina o cenário político brasileiro nos últimos anos é a 

necessidade de se alcançar o chamado equilíbrio fiscal, que significa organizar as 

contas públicas de forma que deixem de ser deficitárias. Essa foi a tônica do 

processo de impeachment, das tentativas de reforma de Michel Temer (MDB) e da 

campanha eleitoral de 2018. Diz-se que o Estado está grande demais e atribuiu-se 

parte dessa responsabilidade às previsões de despesa que implicitamente constam 

na Carta Magna. De fato duas emendas aprovadas no período pesquisado tratam de 

gastos públicos, as EC 94/2016 e 95/2016. Ainda que haja a necessidade de se 

aplicar o chamado arrocho fiscal para se alcançar o equilíbrio das contas públicas, a 

aprovação dessas emendas ocorreu de forma abrupta e sem o devido debate com a 

sociedade - de fato pode-se falar mais em embate com a sociedade. Retomando o 

conceito de Constituição Simbólica de Marcelo Neves (2007), a aprovação dessas 

emendas podem ser compreendidas como álibis, pretextos de governo, que 

ameaçam gerar insegurança jurídica e social.  

Citando o caso da EC 95/2016 que instituiu o teto de gastos por vinte (20) exercícios 

financeiros, pode-se encará-la como modelo da ação dilatória no tempo da 

resolução de um problema presente através da alteração da Constituição. Projeta-se 

os objetivos a longo prazo e, ainda que o conteúdo seja relevante e urgente, ao 

afastá-lo do presente, acaba-se por submetê-lo às mudanças políticas e mesmo a 

outras alterações constitucionais que podem revogar o disposto. Afinal, já no ano de 

2018 a EC 95/2016 foi amplamente questionada pela maior parte dos candidatos à 

Presidência da República. Ocorreu que o vencedor do pleito era um dos apoiadores 

da mudança feita à Constituição, do contrário, talvez ela já houvesse sido revogada 

e seus objetivos sequer tivessem começado a se cumprir. De todo modo, ainda 

haverá muitas eleições presidenciais até se completarem os vinte (20) anos que 

foram julgados necessários para se atingir o reequilíbrio orçamentário. 

Criam-se mudanças com as EC para se resolver problemas presentes e, no entanto, 

atinge-se a mudança apenas simbólica. Nesse sentido que se fala de um álibi, que 

fortalece o governo do presente mas que corre o risco de enfraquecer o texto da CF, 
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pois suscita que ele seja novamente alterado. À medida que o conteúdo das EC 

sejam mais marcadamente produto de um governo específico e não de um projeto 

amplo de Estado e de Direito, acaba-se por se criar a cultura de mudanças na 

sempre que se trocarem os representantes no poder. Ocorre, dessa forma,  

 

Un golpe de fuerza simbólico y político dirigido con maestria pr las huestes de 

economistas y perodistas que comporten esta linea, que ha consistido em 

trasladar la responsabilidade de la crisis desde las finanzas privadas hasta el 

Estado: éste há sido acusado de ser la causa de las quiebras bancarias, de 

los déficits públicos y de la crisis del euro, cuando em realidad fue el Estado 

mismo el que creó el mercado de las finanzas durante los años 1980 y 

contribuyó luego, en condición de sócio, a precipitar la crisis de las mismas. 

Con el crecimento de la deuda pública, se encontro el pretexto para culpar de 

todo a un excesso de reivindicaciones salariales, de funcionários públicos y a 

um estado del bienestar insoportablemente grande. (LAVAL; DARDOT, 2017, 

p. 26)53. 

 

Quando uma constituição se submete às mudanças de poderes, corre-se o risco de 

perder credibilidade institucional e constitucional. Um dos elementos importantes 

para se pensar as constituições é o da continuidade fundamental à ordem jurídica 

que ela confere (MENDES, 2015)54. Como alicerce de um Estado, correspondendo 

ao seu arcabouço jurídico-político, deve-se estimular a estabilidade constitucional no 

tempo e também sua eficácia. Visto dessa forma, as ações para contenção de 

gastos realizadas durante o governo de Michel Temer (MDB) parecem responder 

mais aos anseios presentes da política e do mercado do que na realização e 

estabilização da Constituição Federal, fato que se torna ainda mais relevante em um 

período em que as instituições democráticas ficam estremecidas ao passarem por 

um processo de impeachment. O conceito de "reformismo constitucional", também 

apresentado por Marcelo Neves (2007) cabe muito bem nesse contexto em que a 

execução do programa de governo fica atrelado à mudanças na Constituição, sem, 
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contudo, se alterarem as relações concretas de poder e as estruturas sociais - sendo 

esse um dos sentidos da Constituição Simbólica. 

 

A responsabilidade pelos graves problemas sociais e políticos é, então, 

atribuída à Constituição, como se eles pudessem ser solucionados mediante 

as respectivas emendas ou revisões constitucionais. Dessa maneira, não 

apenas se desconhece que as leis constitucionais não podem resolver 

imediatamente os problemas da sociedade, mas também se oculta o fato de 

que os problemas jurídicos e políticos que frequentemente se encontram na 

ordem do dia estão associados à deficiente concretização normativo-jurídico 

do texto constitucional existente, ou seja, residem antes na falta das 

condições sociais para a realização de uma Constituição inerente à 

democracia e ao Estado de direito do que nos próprios dispositivos 

constitucionais. No âmbito da retórica do reformismo constitucional, os 

programas de governo ficam reduzidos a programas de reforma da 

Constituição; estes são frequentemente executados (quer dizer, as emendas 

constitucionais são aprovadas e promulgadas), contudo as respectivas 

estruturas sociais e relações de poder permanecem intocáveis.  (NEVES, 

2007, p. 187). 

 

Nessa retórica do reformismo constitucional, as emendas são aprovadas e 

promulgadas como se esse simples fato - simbólico - tivesse força de alterar a 

realidade (essa, contudo, permanece intocada). Associar a reforma do Estado à 

reforma da Constituição desconsidera a necessidade de reorganização da 

sociedade para além da complementação de um texto positivado. Marcelo Neves 

(2007) aponta, por fim que, uma verdadeira reorganização social não prescinde de 

qualquer mudança constitucional. Além disso, alterar a Constituição não implica 

necessariamente em reforma do Estado, aparecendo, sobretudo na realidade 

brasileira, como um instrumento do álibi e dilatação ao qual o autor se refere, que 

seria criar no presente uma sensação de resolução de conflitos quando, na verdade, 

eles apenas estão sendo postergados para um futuro incerto. Esse efeito é obtido 

através do uso político das Emendas à Constituição. O fundamental, afinal, não é 

alterar a Constituição, mas sim concretizá-la. 

 



 

50 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisou-se neste trabalho o conceito de Emenda Constitucional (EC), a partir das 

transformações realizadas na Constituição brasileira de 1988 no período 

compreendido entre os anos de 2015 e 2018. Para tanto, utilizou-se, por um lado, a 

interpretação quantitativa ao se destacar o tempo de tramitação das emendas e 

também a quantidade de PECs apresentadas. De outro lado, abordou-se de forma 

qualitativa as Emendas à Constituição ao se debruçar sobre seu conteúdo, os temas 

que tratavam, o partido ao qual pertencia seu proponente e a repercussão na 

sociedade. O aporte teórico foi conferido pelo doutrinador Marcelo Neves (2007), 

que com o conceito de "Constituição Simbólica" permitiu que se interpretasse a 

dinâmica das mudanças constitucionais do presente em sua relação com o contexto 

político atual. 

Diz-se que a Constituição brasileira é instável devido ao fato de sofrer muitas 

alterações em seu texto originário. Há quem diga que hoje ela já é irreconhecível. 

Por outro lado, há quem afirme que sua mudança é de superfície, mantendo-se seu 

núcleo estruturante e parte mais importante. Devido ao fato da palavra PEC estar 

sempre presente na mídia, existe a sensação de que os emendamentos à 

Constituição fazem parte da cultura política nacional. No entanto, nesta pesquisa 

apresentou-se dados que mostram uma queda constante no número de PECs 

apresentadas, ainda que, por outro lado, nos últimos dez anos mudou-se mais a 

Constituição do que em comparação com as duas décadas anteriores.  

Durante o período selecionado chegou-se à Emenda Constitucional de nº 99. Hoje, 

no momento em que este trabalho é escrito já se alcançou a Emenda Constitucional 

de nº 101, de 03 de julho de 2019. Esse fato é um exemplo flagrante de quão 

velozmente a Carta Magna tem sido alterada. Tal retalhamento do texto da Lei Maior 

- por vezes sem necessidade - cria a possibilidade da insegurança jurídica, 

imprescindível a um Estado Democrático de Direito, em particular para uma 

democracia jovem como a brasileira.  

Encerra-se essa pesquisa com a intenção de que ela possa servir de apoio a 

trabalhos futuros que se dediquem a análise da série completa de Emendas à 
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Constituição, podendo testar com mais propriedade hipóteses aqui aventadas, 

como, por exemplo, a correlação entre a velocidade de tramitação das PECs e o 

contexto político, a relação entre o Congresso e o Poder Executivo e a função de 

álibi político que as mudanças constitucionais podem assumir. É notório que, se em 

um momento a rapidez de tramitação das PECs apontavam para o diálogo entre 

Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidência da República, em outro 

momento, a velocidade pode apontar para o oposto.55  

Conclui-se que é necessário cautela na investigação da necessidade de se alterar a 

Constituição; o mesmo ânimo, porém, não parece presente nos membros do 

Congresso Nacional ou na Presidência da República. Do contrário, corre-se o risco 

de desfigurar a CF/88 a cada crise econômica ou política, ao utilizá-la como 

instrumento para alcançar a estabilização na sociedade. No entanto, seguindo o 

proposto por Marcelo Neves (2007), tal anseio não passa de uma miragem, pois a 

transformação da sociedade não depende de mudanças simbólicas ou de 

compromissos estabelecidos em um texto, mas de modificações profundas das 

estruturas de poder e das relações entre os cidadãos, em particular entre as 

diferentes classes sociais, detentoras de níveis desiguais de poder. Mudando-se 

apenas a Constituição reiteradamente, sem atingir qualquer avanço social ou 

diminuição dos conflitos presentes, caminha-se, naturalmente, para o total 

descrédito da CF/88 e das instituições que a sustentam. 

 

 

 

 

 

 

                                            
55

 No ano de 2019 a EC 101 foi aprovada após tramitar por anos oitenta e quatro (84) dias. Ela é vista 
como produto do conflito entre o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da República. 
ESTADÃO. Orçamento impositivo e a Emenda Constitucional 100. Disponível em: 
<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/orcamento-impositivo-e-a-emenda-
constitucional-100-2019/>. Acesso em: 30/06/2019. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/orcamento-impositivo-e-a-emenda-constitucional-100-2019/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/orcamento-impositivo-e-a-emenda-constitucional-100-2019/
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