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Introdução

Em um livro publicado em 1994,

Adam Przeworski definiu a democra-

cia como “um sistema de incerteza

organizada” (1994: 77). A democra-

cia seria um sistema de incerteza por-

que, sob regras democráticas, os re-

sultados da disputa política não são

conhecidos previamente por nenhuma

das forças em disputa. E é justamen-

te por sua aparência de incerteza que

a democracia confere a todos uma

oportunidade de lutar por seus inte-

resses, pois, se os resultados fossem

predeterminados, não haveria razão

para que os atores viessem a partici-

par do jogo democrático.

Esse sistema de incerteza tem, no

entanto, uma outra característica fun-

damental: trata-se de um sistema or-

ganizado no qual a interação entre os

atores políticos é mediada por uma

estrutura institucional, composta de

regras e procedimentos estabelecidos

e conhecidos.

A organização da incerteza em re-

gimes democráticos tem na Consti-

tuição sua referência maior. O

ordenamento constitucional, que pode

ser sintetizado em um único documento

escrito e específico, como é o caso

brasileiro, ou que pode estar disperso

em um conjunto de normas escritas e

de costumes consolidados e reconhe-

cidos, como é o caso britânico, cons-

titui o conjunto de normas – regras e

princípios – que se sobrepõe a todos

os outros existentes em um Estado

soberano. Trata-se, portanto, da lei

fundamental, que alicerça e que deli-

mita todo o conjunto de normas e de

práticas jurídicas do País.

Em 2008, a Constituição Federal1

brasileira completou 20 anos de exis-

tência. Para além do exame do seu sig-

nificado e de seus impactos ou das

polêmicas que decorrem de diferen-

tes interpretações, deve-se destacar

que ela é a Constituição com maior

duração em contextos democráticos

em toda a história do Brasil. Dela de-

riva todo o conjunto de normas

estruturadoras do Estado, como são

as constituições estaduais e as leis

orgânicas municipais, produzidas, em

sua maior parte, em 1989, que agora

também atingem as duas décadas de

existência.

O processo de elaboração de uma

Constituição pode ser entendido como

um momento fundacional que se torna

uma referência para a sociedade. Nele

se busca um compromisso voluntário

entre as elites, os cidadãos e os gru-

pos sociais em torno de soluções para

os dissensos previamente existentes,

por meio da construção de regras co-

muns e compartilhadas. Nesse mo-

mento, os atores políticos, sem aban-

donar suas posições político-ideológi-

cas peculiares, expressam uma visão

de futuro para sua sociedade, estipu-

lando, por meio de mecanismos legais,

caminhos a serem percorridos e me-

tas a serem alcançadas.

No campo acadêmico discute-se,

há algum tempo, se momentos cons-

tituintes seriam marcados por maior

neutralidade dos atores políticos, os

quais estariam empenhados na defi-

nição de objetivos de mais longo pra-

zo (Elster, 1993), ou se, ao contrário,

a elaboração da Constituição seria

caracterizada por um forte conflito de

interesses no qual cada ator saberia,

não sem algum grau de incerteza, quais

arranjos institucionais seriam os mais

adequados à consecução de seus ob-

jetivos e mais coerentes com seus in-

teresses (Przeworski, 1994).

O processo constituinte brasileiro

pode ser analisado a partir de ambas

as perspectivas. Admite-se que os

atores relevantes nele envolvidos, ou

seja, as lideranças políticas, os par-

tidos e os grupos sociais que influen-

ciaram a elaboração da Constituição,

possuíam interesses e reivindicações

claras, tanto do ponto de vista proce-

dimental quanto substantivo, e se

empenharam para incluí-los em seu es-

copo (Souza, 2003; Nobre, 2008).

Pressupõe também que os constituin-

tes, ao pensarem os principais aspec-

tos do arranjo institucional inaugura-

do em 1988, em boa medida tinham

consciência de seus prováveis efeitos.

Isso, no entanto, não significa dizer

que os atores políticos não tivessem

compromisso com certos princípios.

De fato, durante o processo consti-

tuinte brasileiro, foi possível verificar

o debate de ideias em torno de vários

aspectos do arranjo político futuro e

viu-se um real compromisso com o

aperfeiçoamento institucional (Souza,

2003).

Constituição Federal de 1988

Para compreender o formato e o

conteúdo da Constituição de 1988,
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assim como as inovações que ela in-

troduziu, é indispensável entender o

momento histórico por que passava

o País. O Brasil saía de um período

de 21 anos de regime autoritário, mar-

cado por uma dura restrição das li-

berdades individuais, grande nível de

centralização política e enfraqueci-

mento do Poder Legislativo. Durante

aquele período, um grande número de

atores sociais, seus problemas e rei-

vindicações se viram abafados, sem

possibilidade de expressão. Apesar

disso – ou, talvez, devidamente por

isso –, desde meados da década de

1970 o País experimentou uma

efervescência associativa inédita em

sua história. Multiplicaram-se as as-

sociações e os movimentos que, se

se diferenciavam por suas aspira-

ções particulares, tinham em comum

a defesa da democracia e dos direi-

tos individuais e o rechaço à repres-

são e à violência praticada durante

a ditadura.

A Assembleia Nacional Consti-

tuinte, em grande parte, refletiu a

efervescência social do País, abrindo-

se para a influência dos diversos gru-

pos sociais. Embora nem todos tives-

sem a mesma capacidade de influen-

ciar o processo, em muitos momentos

os constituintes se mostraram recep-

tivos às demandas de vários segmen-

tos sociais. Essa pluralidade de vozes

marcou o processo constituinte, que

se caracterizou pela ausência de um

grupo hegemônico capaz de impor

sobre todos os demais um projeto pró-

prio de país (Nobre, 2008).2 Na au-

sência de um bloco hegemônico, os

grupos políticos foram obrigados a

discutir e buscar pontos de conver-

gência entre seus interesses particu-

lares e os princípios mais gerais que

os transcendiam.

As características do contexto aju-

dam, portanto, a compreender alguns

traços da nova Constituição. Entre

eles, o espaço privilegiado ocupado

pelas liberdades fundamentais bási-

cas. Viu-se a preocupação com o

detalhamento dos novos direitos as-

segurados e com a especificação dos

mecanismos disponíveis para a sua

defesa e promoção. Viu-se também um

alargamento radical da noção de ci-

dadania (Carvalho, 2004), que, na

nova Constituição, passou a ter nas

liberdades individuais seu pilar bási-

co, nos direitos políticos seu meio de

promoção e defesa e nos direitos so-

ciais a busca das condições adequa-

das ao seu exercício.

O contexto de elaboração da Cons-

tituição de 1988 permite entender o

caráter detalhista (para muitos, exces-

sivamente detalhista) do texto.3 Após

duas décadas de regime autoritário,

os constituintes, iluminados por seus

temores e desconfianças, buscaram

reduzir ao máximo o espaço para a in-

certeza e a discricionariedade do ad-

ministrador. O caráter abrangente do

texto reflete a pressão fragmentada

de inúmeros grupos sociais que, legi-

timamente, reivindicavam um espaço

no novo marco jurídico (Nobre, 2008).

As constituições estaduais – dentre

elas a de Minas, como se verá adiante –

não são exceção e também apresen-

tam as mesmas características. Isso

se deve, como já foi dito, em parte ao

momento histórico então vivido. Mas

também resulta da própria estrutura

jurídica da Federação brasileira, na qual

o poder constituinte estadual – o cha-

mado poder constituinte decorrente,

que tem sua fonte no artigo 25 da

Constituição da República – encontra

parâmetros e limites no Texto Consti-

tucional Federal.

O caráter abrangente e

detalhista do Texto

Constitucional de 1988 reflete a

pressão fragmentada de

inúmeros grupos sociais que,

legitimamente, reivindicavam um

espaço no novo marco jurídico
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A Constituição de 1988 é consi-

derada extremamente avançada no

campo dos direitos. Normas importan-

tes derivam dos “Direitos e Garantias

Fundamentais”, que englobam tanto os

direitos individuais quanto os sociais,

dentre as quais podemos citar o Es-

tatuto da Criança e do Adolescente

(Lei 8.069, de 1990); o Código de

Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de

1990); as leis de execução penal e di-

versos direitos trabalhistas. A saúde,

pela primeira vez, passou a ser vista

como “um direito de todos e dever do

Estado”, o que abriu espaço para a

universalização do atendimento e para

a criação do SUS (Lei 8.080, de

1990).

No tocante aos direitos de partici-

pação política, a Constituição de 1988

apresentou inovações notáveis que

deram um grande impulso à amplia-

ção do mercado político no País. Pela

primeira vez na história republicana do

Brasil, os analfabetos passaram a ter

o direito de voto, ao se abolir uma res-

trição que, durante o século XX, re-

sultara na exclusão política de um

grande contingente de pessoas. Além

disso, a idade mínima para votar pas-

sou a ser de 16 anos.

O texto da nova Constituição in-

troduziu, também, a concepção da

democracia representativa e da

participativa como elementos comple-

mentares, abrindo-se espaço para a

criação de importantes inovações

institucionais que são os conselhos

setoriais de políticas públicas. A nova

modelagem institucional para a ela-

boração e para a implementação de

políticas públicas relevantes, dentre

as quais se destacam as de saúde,

educação, meio ambiente e assistên-

cia social, não pode prescindir da

existência efetiva de conselhos demo-

craticamente escolhidos, nos quais se

assegura a participação paritária en-

tre representantes da sociedade ci-

vil e da burocracia pública. Esse mo-

delo, de inspiração constitucional,

prevalece em todos os entes

federados. Ao lado disso, instrumen-

tos como a iniciativa popular na

apresentação de projetos de lei e os

demais instrumentos de participação

semidireta, como o plebiscito e o re-

ferendo, constituem exemplos impor-

tantes da nova formatação institu-

cional democrática.

Tais inovações têm sido objeto de

intenso debate e pesquisa empírica de

estudiosos que buscam avaliar em que

medida esses mecanismos têm con-

tribuído para desafiar práticas políti-

cas tradicionais e o legado político

autoritário marcado pelo clientelismo

e pela patronagem e para disseminar

novas formas de engajamento cívico

e criar padrões de interação entre Es-

tado e sociedade civil (Wampler e

Avritzer, 2004; Avritzer e Navarro,

2003).

No tocante à organização do Es-

tado, a CF de 1988 teve como resul-

tado uma multiplicação dos atores

políticos relevantes e com poder de

veto: de um sistema bastante con-

centrado no governo federal e na Pre-

sidência da República transitou-se

para um sistema mais plural, no qual

os Poderes Legislativo e Judiciário e

o Ministério Público passaram a ser

atores importantes. Com a interme-

diação desses atores, os cidadãos

comuns passaram a ter acesso a

mecanismos pelos quais podem pro-

vocar as instâncias do Estado, em

defesa de seus direitos. Tanto o sis-

tema de separação de Poderes quan-

to os mecanismos de checks and

balances consagrados pela Consti-

O texto da nova Constituição

introduziu a concepção da

democracria representativa e da

participativa como elementos

complementares, abrindo

espaço para a criação de

inovações como os conselhos

setoriais de políticas públicas
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tuição de 1988 são considerados por

muitos estudiosos como bastante

avançados e entende-se que, em re-

lação ao período democrático de 1946-

1964, há atualmente uma maior gama

de mecanismos de fiscalização mú-

tua e melhores condições legais e

organizacionais para a accountability

horizontal (Figueiredo, 2001; Amorim

Neto; Tafner, 2002).

Um dos temas mais salientes na

Assembleia Nacional Constituinte e

que dividiu fortemente seus mem-

bros dizia respeito ao sistema de

governo a ser adotado. Propostas no

sentido da adoção do parlamentaris-

mo ou de um sistema semipresi-

dencialista foram arduamente defen-

didas por alguns grupos, mas não

lograram êxito. Essas eram

justificadas pelo temor de que, na

presença de um Poder Legislativo

fortalecido e de um contexto de alta

fragmentação partidária, os presi-

dentes brasileiros encontrassem

obstáculos à criação de maiorias de

apoio. Temia-se que, sob o presiden-

cialismo, no qual impera o princípio

da sobrevivência independente dos

Poderes, o País ficasse exposto a

permanentes crises de governa-

bilidade e paralisia decisória (Sou-

za, 2003). A experiência democráti-

ca posterior, entretanto, contrariou

os temores dos constituintes ao evi-

denciar a grande capacidade dos

presidentes brasileiros para construir

maiorias de apoio ao governo.

Segundo Figueiredo e Limongi

(1999), a explicação para esse fato

deve ser buscada nas prerrogativas

constitucionais asseguradas ao pre-

sidente, que ampliaram enormemente

seus poderes legislativos, e nas re-

gras de organização interna da Câma-

ra dos Deputados.4 Afirma-se que tal

combinação institucional teria gerado

um processo decisório altamente cen-

tralizado em torno dos líderes parti-

dários e do Poder Executivo

(Figueiredo e Limongi, 1999). Dessa

forma, este Poder se teria tornado o

centro de gravidade do novo sistema

(Amorim Neto, 2004; Shugart e

Carey, 1992), o que pode ser eviden-

ciado ao se contrastar a produção le-

gal do período de 1946-1964, quan-

do o Legislativo era responsável pela

produção da maioria das leis, com os

dados posteriores à Constituição de

1988, quando o Executivo se tornou o

principal legiferante (Pessanha, 2002;

Amorim Neto, 2004).

No “presidencialismo de coalizão

brasileiro” (Abranches, 1988) preva-

lece, então, uma divisão de trabalho

entre os dois Poderes, na qual o Exe-

cutivo detém a iniciativa privativa de

projetos de leis que tratam de assun-

tos administrativos, econômicos e fis-

cais e ao Legislativo cabe a produção

de leis na área social que, embora

relevantes no que diz respeito a as-

pectos pontuais, causam pouco im-

pacto sobre o status quo econômico

e social do País (Amorim Neto e San-

tos, 2002: 134). Os incentivos institu-

cionais gerados pelo novo marco jurí-

dico funcionam, assim, como atenuan-

tes da tendência ao comportamento

paroquialista produzido pelo sistema

eleitoral e atenuam também a ameaça

de crises de governabilidade e parali-

sia decisória. Os impactos perversos

de tal configuração sobre os atribu-

tos da representatividade e da

accountability e sobre o Poder Legis-

lativo têm sido um problema bastante

discutido na Ciência Política brasilei-

ra (Amorim Neto e Tafner, 2002;

Anastasia e Melo, 2002; Figueiredo,

2001).

Outro aspecto que tem merecido

destaque diz respeito ao arranjo fe-

derativo inaugurado em 1988. A nova

Constituição consagrou o federalis-

mo como forma de organização po-

lítico-administrativa, trazendo como

uma de suas grandes novidades e

peculiaridades o reconhecimento

dos Municípios como entes federa-

tivos. Assim como os Estados, os

Municípios possuem prerrogativa de

auto-organização, de autogoverno e

de autoadministração, de modo que,

nas três esferas de governo, o chefe

do Executivo e os legisladores são

eleitos diretamente pelos cidadãos.

O federalismo brasileiro, entretan-

to, apresenta duas tendências opos-

tas: uma de fortalecimento da União e

outra de valorização dos Estados e

Municípios. No tocante à distribuição

de competências, a CF de 1988 pri-

vilegia a União e deixa pouco espaço

de atuação aos governos subna-

cionais. Os Estados, sobretudo, dado

o reduzido número e escopo de suas

competências exclusivas (Costa,

2004; Tomio; Ricci, 2008), são espe-

cialmente afetados por esse arranjo

constitucional.

Como assinala Costa (2004), os

artigos 20 a 22 da Constituição Fe-

deral limitam bastante o espaço de

atuação dos Estados ao definirem

detalhadamente não só as competên-

cias exclusivas da União, mas tam-

bém as comuns, que todos os mem-

bros da Federação, inclusive os Muni-

cípios, podem exercer, e as concorren-

tes, sobre as quais tanto a União quan-

to os Estados podem legislar. Por ou-

tro lado, a CF de 1988 consolidou o

processo de descentralização tributá-

ria, o que evidencia o poder de influên-

cia de governadores e prefeitos, elei-

tos diretamente em 1982 e 1986, so-
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pulsionar, no âmbito estadual, o pro-

cesso de abertura das organizações

públicas para a participação dos ato-

res não governamentais. Tudo isso

está, em maior ou menor grau, pre-

sente no processo de elaboração da

Constituição Estadual de 1989, como

veremos a seguir.

Constituição Estadual de 1989

O momento histórico que o Bra-

sil atravessava à época da elabora-

ção da CF de 1988, como não podia

deixar de ser, reverberava no fazer

político das unidades da Federação

e, especialmente, nas atividades

dos legislativos estaduais, titulares

do poder constituinte decorrente.

Particularmente, a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais passa-

va por uma crise de credibilidade

provocada, em parte, pelo esvazia-

mento das responsabil idades

institucionais do Poder Legislativo no

País durante o regime militar instau-

rado em 1964. Ao lado disso, práti-

cas arraigadas de priorização de

políticas com base em critérios de

cunho clientelista e paroquial contri-

buíram ao longo do tempo para a de-

terioração da percepção da socieda-

de em relação à atuação do Parla-

mento mineiro. No final dos anos

1970, e até depois de meados da dé-

cada de 1980, a Assembleia de Mi-

nas possuía uma imagem bastante

desgastada, tanto internamente, pe-

rante seus funcionários, quanto ex-

ternamente, perante a sociedade,

conforme demonstraram pesquisas

de opinião realizadas à época.

Esse desgaste tornou-se evidente

para a instituição por ocasião das elei-

ções de 1986, em que o índice de re-

novação da ALMG ficou próximo de

65%, ou seja, das 77 cadeiras da

Casa, cerca de 50 foram ocupadas

por novos parlamentares na legislatura

iniciada em fevereiro de 1987. Tal fato

indicava um claro sinal de descrédito

no Poder Legislativo mineiro e revela-

va a urgência de se debelar a crise de

legitimidade e de se reconstruir a ima-

gem institucional. Promulgada a Cons-

tituição Federal, eram esses o contex-

to e o desafio que os constituintes

mineiros eleitos em 1986 deviam en-

frentar e superar.

Deve-se enfatizar que em regimes

democráticos, em tese, o Poder Legis-

lativo constitui um espaço privilegia-

do de aproximação e de interação com

a esfera pública, exatamente por ser,

dentre os três Poderes estatais, o

mais aberto, devendo, pois, atuar

como um intermediador entre os inte-

resses da coletividade e a administra-

ção estatal. O seu fortalecimento como

Poder autônomo passa necessaria-

mente pelo aprimoramento de suas

funções legislativa e fiscalizadora e

pela avaliação e pelo acompanhamen-

to das políticas públicas que determi-

nam o presente e que influenciarão o

futuro da sociedade que representa.

Além disso, conforme ressalta Fleury

(2004: 120), “o processo democráti-

co de elaboração de políticas públicas

não pode prescindir do amplo debate,

com a inclusão da sociedade em to-

das as suas etapas”. Para o autor,

“esse debate deveria acontecer

prioritariamente no contexto da insti-

tuição que, por definição, seria a res-

ponsável pela representação de inte-

resses heterogêneos”, ou seja, o Par-

lamento.

Nessa linha, foi justamente a par-

tir da deflagração do processo cons-

tituinte no País que a ALMG procu-

rou implementar mudanças estrutu-

rais em que um dos objetivos era

bre o processo constituinte (Costa,

2004; Azevedo; Melo, 1997). Além

disso, a CF de 1988 inaugurou um

processo de descentralização políti-

ca e administrativa no qual os Muni-

cípios passaram a exercer importan-

tes atribuições no tocante à execução

e gestão de políticas públicas com

grande impacto sobre a sociedade

(Arretche, 2004; Anastasia; Inácio,

2006).

O contexto institucional, com suas

peculiaridades, arranjos de poder e

normas consolidadas, delimita o cam-

po de atuação lícita dos agentes polí-

ticos e sociais. Dessa forma, os ato-

res relevantes não gozam de absoluta

liberdade na manifestação de suas

preferências e na concretização de

suas escolhas. A constatação da exis-

tência de constrangimentos derivados

das estruturas institucionais é um dos

pontos recorrentes na moderna Ciên-

cia Política, na vertente que se

convencionou denominar “neoinstitu-

cionalismo”.

A partir da utilização do instrumen-

tal preconizado por essa perspectiva

analítica, deve-se procurar compreen-

der as características do processo de

elaboração da Constituição mineira de

1989 e os resultados obtidos ao seu

final. No caso brasileiro, dado o mo-

delo constitucional vigente de reparti-

ção de atribuições entre os Poderes e

de divisão de competências entre os

entes federados, alguns limites ex-

pressos em dispositivos da Constitui-

ção da República representam muitas

vezes constrangimentos intrans-

poníveis para o constituinte estadual.

Mas, ao mesmo tempo, outros elemen-

tos institucionais, como os relaciona-

dos com a expansão dos direitos fun-

damentais e a valorização da partici-

pação cidadã, contribuem para im-
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alavancar seu projeto de superação

da crise. As primeiras iniciativas do

Parlamento mineiro nesse sentido

antecederam a própria convocação da

Assembleia Nacional Constituinte.

Assim, em 1986, a Assembleia de

Minas organizou e promoveu o

simpósio “Minas Gerais e a Consti-

tuinte”, no qual, em sua primeira fase,

especialistas e autoridades participa-

ram de conferências e debates so-

bre os diversos problemas nacionais

e os eventuais impactos da elabora-

ção constitucional sobre a realidade

brasileira. Os anais desse evento fo-

ram encaminhados ao Congresso

Nacional e, pelo que se sabe, consti-

tuíram importante fonte de consulta

durante os trabalhos da Assembleia

Nacional Constituinte. O simpósio

teve ainda uma segunda etapa, que

ficou conhecida como “Minicons-

tituinte de Minas”, na qual foram

mobilizados estudantes do ensino

fundamental para ocupar os espaços

da ALMG e discutir temas de inte-

resse da sociedade, como educação,

saúde e meio ambiente. Dessa dis-

cussão resultou a “Minicarta de Mi-

nas”, entregue por representantes

dos estudantes aos chefes do Exe-

cutivo e do Legislativo nacionais.

Em 1987, a ALMG organizou o

“Encontro de Presidentes de Assem-

bleias Legislativas”, do qual resultou

o documento conhecido como “Com-

promisso de Ouro Preto”, texto em que

os chefes dos legislativos estaduais

assumiram o empenho comum de luta

pela institucionalização de uma socie-

dade participativa e democrática a

partir do processo de elaboração da

nova Carta Federal. Paralelamente a

essas ações de mobilização e subsí-

dio aos trabalhos constituintes no

âmbito nacional, ainda em 1987, a

Assembleia de Minas instalou a Co-

missão Preparatória dos Trabalhos da

Constituinte Estadual, a qual, além de

acompanhar o processo  federal, ti-

nha a missão de realizar estudos acer-

ca dos processos constitucionais ocor-

ridos ao longo da história do Estado e

de elaborar o anteprojeto do Regimen-

to Interno que disciplinaria as ativida-

des dos constituintes estaduais.

Em 1988, também com o objetivo

de recolher subsídios para a elabora-

ção da nova Carta Estadual, a ALMG

realizou um segundo simpósio aberto

à participação da sociedade, este de-

nominado “A Nova Constituição Fe-

deral e o Processo Constituinte Mi-

neiro”. Ao mesmo tempo, a institui-

ção iniciou um trabalho de capacitação

de seu corpo técnico e de informa-

tização voltado exclusivamente para

o assessoramento técnico da Cons-

tituinte Mineira, instalada em 7 de

outubro de 1988, apenas dois dias

após a promulgação da Carta Fede-

ral. Na mesma data foi inaugurada,

em frente à sede da ALMG, a escul-

tura de aço – hoje famosa – que tem

a forma de um triângulo aberto en-

volto por um semicírculo, figuras ge-

ométricas que simbolizam, respecti-

vamente, a passagem à representa-

ção popular e a aliança entre a socie-

dade e o Legislativo. Com efeito, a

ampliação da interação entre cida-

dãos e Parlamento foi uma das prin-

cipais inovações do processo de ela-

boração da nova Constituição Esta-

dual. Apesar da resistência de parte

dos constituintes, que demonstrava

cautela – ou receio – em trilhar cami-

nho tão inovador, “prevaleceu a orien-

tação de abrir as portas da Assem-

bleia a todos os segmentos sociais,

com o intuito de se obterem, por meio

de debates e sugestões, subsídios

A ampliação do diálogo entre

cidadãos e Parlamento foi uma

das principais inovações da

elaboração da nova Carta

Estadual. Em Minas,

aprofundou-se a efervescência

participativa que caracterizou o

processo constituinte federal
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para elaboração da futura Carta Es-

tadual” (Ribeiro; Dias; Simões, 1999:

142).

Destarte, a efervescência partici-

pativa que caracterizou o processo

constituinte federal refletiu-se – e,

guardadas as devidas proporções,

aprofundou-se – no processo de cons-

trução da nova Carta mineira. De for-

ma inédita e inovadora, a imple-

mentação de mecanismos de incenti-

vo à participação no processo consti-

tuinte estadual criou uma oportunida-

de privilegiada para a reunião, por

parte do Poder Legislativo, de infor-

mações que se encontravam disper-

sas pela sociedade sobre os anseios

e preferências dos cidadãos em rela-

ção a questões cruciais de políticas

públicas. Por meio de audiências pú-

blicas regionais realizadas em 17 ci-

dades-polo do Estado e, posteriormen-

te, de audiências públicas temáticas

em que representantes dos segmen-

tos sociais tinham a oportunidade de

defender oralmente suas propostas,

a ALMG recolheu nada menos que

10 mil sugestões populares relativas

a diversos temas para subsidiar a

elaboração do texto da nova Consti-

tuição.

Deve-se ressaltar também que, se

por um lado o arranjo federativo inau-

gurado com a CF de 1988, com a con-

centração de competências na União

e com a elevação dos Municípios a

entes federativos, deixou aos Estados

um espaço muito restrito de atuação

(Tomio; Ricci, 2008), por outro, não

se pode afirmar que o trabalho dos

constituintes mineiros consistiu so-

mente em adaptar o Texto Constituci-

onal do Estado à Constituição Fede-

ral. Paralelamente à participação so-

cial, houve intensa mobilização e par-

ticipação dos deputados na elabora-

ção da nova Carta Estadual – e nem

poderia ser diferente, já que eram eles

os titulares de fato e de direito do

poder constituinte decorrente.

Um dos resultados dessa mobili-

zação foi a apresentação de cerca de

4,7 mil emendas parlamentares duran-

te as diversas fases do processo

constituinte. Apesar dos contornos

institucionais e político-sociais defini-

dos na nova Carta Magna do País, os

constituintes mineiros, diferentemen-

te da autorização dada ao presidente

da República pelos constituintes fe-

derais, não atribuíram ao governador

do Estado a prerrogativa de emitir

medidas provisórias com força de lei.

Além disso, promoveram importantes

debates sobre temas polêmicos já re-

jeitados pelos constituintes federais.

Exemplos disso foram as discussões

que objetivavam incluir na Constitui-

ção Estadual dispositivos que insti-

tuíam o parlamentarismo como forma

de governo e legalizavam o jogo no ter-

ritório mineiro.

Todo esse contexto, aliado ao exer-

cício concomitante, pelos constituin-

tes, da função legislativa ordinária,

bem como ao inédito processo de

impeachment do governador do Esta-

do, ocorrido em 1988/89, e às pri-

meiras eleições presidenciais pós-di-

tadura, tornou ainda mais complexo o

ambiente no qual se desenrolava o

processo de construção da nova

Constituição. Mas isso não impediu a

promulgação do Texto Constitucional

mineiro, de forma pioneira no País, em

21 de setembro de 1989.

Não se pode ignorar que as ten-

dências democratizantes da

Assembleia Constituinte de Minas

Gerais de 1989, direcionadas para tor-

nar o sistema político mais poroso aos

anseios sociais e passível de maior con-

Houve resistência às tendências

democratizantes da Constituinte

mineira. Apesar disso, o

conteúdo da Carta Estadual

deixa transparecer em diversos

pontos que prevaleceu o

objetivo de ampliar o controle

público do sistema político



REVISTA DO LEGISLATIVO 33

trole público, enfrentaram resistência,

pois conviviam lado a lado com visões

autoritárias da política e das relações

sociais. O conteúdo da Constituição,

no entanto, deixa transparecer, em di-

versos pontos, a prevalência da primei-

ra visão. Apesar de alguns dispositi-

vos nesse sentido nunca terem saído

do papel, como aquele que cria a

“Ouvidoria do Povo”, merecem desta-

que a iniciativa popular de lei, a partici-

pação da sociedade na elaboração de

políticas públicas por meio de organi-

zações sociais e dos conselhos

setoriais, as audiências públicas reali-

zadas pelas comissões parlamentares,

inclusive no interior do Estado, entre

outros. Seguindo a tendência da CF de

1988, a Constituição mineira também

assegurou a todos os cidadãos e orga-

nizações da sociedade civil o livre di-

reito de petição contra ato ou omissão

de agentes e órgãos públicos e o direi-

to de se manterem informados sobre a

atuação daqueles.

Em suma, pode-se afirmar que a

Constituição mineira de 1989 refle-

tiu conquistas e avanços, mas tam-

bém embaraços e impasses próprios

de uma sociedade complexa. Entre-

tanto, após duas décadas e 81 emen-

das constitucionais, o cerne demo-

cratizante da Carta Estadual se man-

teve preservado. Se não se pode di-

zer que o processo constituinte mi-

neiro debelou práticas políticas tra-

dicionais, também não se pode negar

que ao menos teve o mérito de iniciar

a abertura do Legislativo de Minas à

participação dos diversos segmentos

sociais. E se o Texto Constitucional

foi o principal produto de todo esse

processo, o seu maior legado está em

ter constituído a gênese dos meca-

nismos de aproximação e de interação

entre a ALMG e a sociedade, os

quais se aprofun-daram – e vêm aper-

feiçoando-se – a partir da década de

19905.

Considerações finais

Os processos de elaboração da

Constituição Federal, no período de

fevereiro de 1987 a outubro de 1988,

e da nova Constituição mineira, entre

1988 e 1989, representaram uma das

experiências mais ricas da história

política do País e do Estado de Minas

Gerais. A nova ordem constitucional,

então inaugurada, impulsionou mudan-

ças significativas na dinâmica social e

política desses entes, impossíveis de

serem enumeradas e analisadas em

um único artigo.

Utilizando as categorias de Lijphart

(2003), pode-se dizer que a Consti-

tuição Federal de 1988 e a Constitui-

ção mineira de 1989 estabeleceram as

bases para uma democracia de signi-

ficativos contornos consensuais, o

que, por um lado, incentiva a disper-

são de poder e a expressão da diver-

sidade e, por outro, implica a necessi-

dade de um grande esforço de

concertação entre os diferentes gru-

pos políticos.

Se é verdade que a consolidação

da democracia envolve o fator tempo,

visto como essencial para a interio-

rização das leis, dos princípios e das

regras pelas elites políticas e pelos

diversos atores sociais e para produ-

zir valores, comportamentos e atitu-

des com eles coerentes, é possível

afirmar que, em decorrência do pro-

cesso constituinte instalado há pouco

mais de duas décadas, o Brasil e o

Estado de Minas Gerais experimen-

tam algo, além de rico, inteiramente

novo em sua história.
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Notas
1 Deste ponto em diante, CF de 1988.
2 A indiscutível liderança do PMDB não repre-
sentava a hegemonia de um grupo sobre os
demais, uma vez que o partido era marcado
por grande heterogeneidade interna.

3 A Constituição promulgada em 1988 pos-
sui 245 artigos, 1.627 dispositivos cons-
titucionais, sendo que 367 estão à espera
de regulamentação.

4 A CF de 1988 garantiu ao presidente da
República importantes prerrogativas
legislativas e não legislativas, como a ini-
ciativa exclusiva em algumas áreas de
políticas; a iniciativa de projetos de lei
ordinária e de emendas constitucionais;
o poder de veto total e parcial; a possibi-
lidade de requerer tramitação de urgên-
cia para projetos de sua iniciativa e de

nomear e demitir livremente ministros de
Estado e outras autoridades; e a prerroga-
tiva mais destacada na Ciência Política, a
de editar decretos com força de lei.

5 Informações detalhadas sobre o desen-
volvimento do processo de aproxima-
ção e de interlocução entre a ALMG e a
sociedade podem ser obtidas em
Anastasia (2001).


