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EDITORIAL 

Uma das inovações da Constituição Federal de 

1988 (CF/88) foi a incorporação da dimensão 

participativa na concepção de Democracia bra-

sileira, estabelecendo novos padrões de rela-

ção entre Estado e sociedade. 

A preocupação em assegurar a ampla partici-

pação social nos processos de elaboração das 

normas jurídicas está explícita em diversos arti-

gos da CF/88 (Art. 1º, parágrafo único; Art. 10; 

Art. 14, I, II, III; Art. 194, parágrafo único, VII; 

Art. 198, III; Art. 204, II; Art. 206, VI; Art. 216 – 

A, § 1°, X, § 2°, II, III). 

No entanto, apesar de assegurar a Democracia 

Participativa, a CF/88 não expressa claramente 

seu processo de institucionalização e operacio-

nalização. Ao contrário dos diversos Capítulos 

dedicados a institucionalização e operacionali-

zação da Democracia Representativa, favore-

cendo a prevalência desta sobre aquela.  

Devido a isso, passados 27 anos da promulga-

ção da CF/88, a participação social ainda é bai-

xa, as oligarquias ainda se mantêm no poder e 

as normas jurídicas implantadas no país conti-

nuam atendendo aos interesses de uma mino-

ria em detrimento de uma maioria.  

A Rede ODS Brasil tem como um de seus prin-

cípios o fortalecimento da Democracia Partici-

pativa. Para isto, promove a inserção da Agen-

da 2030 nos espaços institucionalizados de 

participação social e nos instrumentos de pla-

nejamento e gestão governamental; e fomenta 

a gestão participativa e o controle social como 

instrumentos de localização da Agenda 2030. 

Contribuindo com  o atingimento da Meta 16.7 

dessa Agenda. 

No entanto, para que a Democracia Partici-

pativa seja legitimada no país, conforme 

preceituado na CF/88, é fundamental o res-

peito à soberania popular e a liberdade de 

expressão. Bem como, o fortalecimento 

dos espaços institucionalizados de partici-

pação social e, consequentemente, do con-

trole social. 

Conheça os Princípios e Valores 

da Rede ODS Brasil 

www.migre.me/t1ONQ 
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Política Nacional de Participação Social (PNPS) 

Visando normatizar a Democracia Participativa no 

país, em maio de 2014, o Poder Executivo Federal 

publicou o Decreto N°. 8.243/2014 que “institui a 

Política Nacional de Participação Social – PNPS e 

o Sistema Nacional de Participação Social – 

SNPS, e dá outras providências” . 

O Decreto é resultado de um amplo processo de 

elaboração colaborativa e participativa  iniciado 

em 2011, que envolveu diversos espaços instituci-

onalizados de participação social no âmbito do Po-

der Executivo Federal - como: Fórum Governa-

mental de Participação Social (FGPS), reuniões de 

Secretários-Executivos de Conselhos de Políticas 

Públicas, Fórum Interconselhos, Comissões Orga-

nizadoras das Conferências Nacionais, Fórum das 

Ouvidorias, Redes de Movimentos Sociais e Orga-

nizações Não Governamentais - tendo como  obje-

tivo acolher as contribuições da sociedade civil pa-

ra a elaboração da PNPS. 

Também foram realizadas pesquisas em 

parceria com diversas instituições, como 

o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-

cada (IPEA). Além de eventos como o I 

Seminário Nacional de Participação Soci-

al e o I Fórum Interconselhos da PNPS. 

Em 2013, o Portal Federal da Participa-

ção Social (Participa.br), ainda em fase 

de teste, foi aberto ao público para sub-

meter a minuta da PNPS à consulta pú-

blica virtual. A minuta recebeu mais de 

700 contribuições. 

O Decreto reconhece como “instâncias e 

mecanismos de participação social, sem 

prejuízo da criação e do reconhecimento 

de outras formas de diálogo entre admi-

nistração pública federal e sociedade ci-

vil” (Art. 6°): os Conselhos de Políticas 

Públicas; as Comissões de Políticas Pú-

blicas; as Conferências Nacionais; as 

Ouvidorias Públicas Federais; as Mesas 

de Diálogo; o Fórum Interconselhos; as 

Audiências Públicas; as Consultas Públi-

cas; e os ambientes virtuais de participa-

ção social. 

Ocorre que, a publicação do Decreto ge-

rou grande polêmica entre as áreas con-
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Lançado em 2014, pelo Poder Execu-

tivo Federal, o portal Participa.br 

é um espaço institucionalizado de 

participação social virtual de li-

vre acesso que tem como missão de-

senvolver práticas inovadoras de 

participação via internet e ofertar 

espaços de manifestação e debate 

para qualquer cidadão ou organiza-

ção, com o intuito de construir po-

líticas públicas cada vez mais efi-

cazes e efetivas.  

servadoras do Congresso Nacional e 

da grande mídia brasileira. 

Em outubro de 2014, a Câmara dos 

Deputados aprovou o Projeto de De-

creto Legislativo (PDS) N° 147/2014, 

que susta a aplicação do Decreto N° 

8.243/2014.  

O PDS está em tramitação na Comis-

são de Constituição, Justiça e Cidada-

nia (CCJ) do Senado Federal. A maté-

ria está pronta para a pauta na Comis-

são e, após votação do relatório na 

CCJ, deverá ser submetida a votação 

no Plenário. Porém, foi retirado de pau-

ta em novembro de 2015.  

Tentando reverter este quadro, no dia 

seguinte à aprovação do PDS na Câ-

mara foi apresentado, nessa mesma 

Casa Legislativa, o Projeto de Lei (PL) 

N° 8.048/14, que retoma o Decreto N° 

8.243/2014. O PL está tramitando na 

Comissão de Trabalho, de Administra-

ção e Serviço Público (CTASP) e foi 

retirado de pauta, em junho de 2016.  

Paralelamente a isso, foi apresentado o Projeto de 

Lei do Senado (PLS) N° 309/2014 que reproduz o 

teor do Decreto N° 8.243/2014. O PLS está tramitan-

do na CCJ do Senado, aguardando a manifestação 

do relator. Ao tramitar como Projeto de Lei, a matéria 

pode receber contribuições dos Deputados e Sena-

dores, contrapondo o argumento dos parlamentares 

favoráveis ao PDS, de que o Decreto é inconstitucio-

nal por seu texto não ter sido apreciado pelo Con-

gresso.  

A Rede ODS Brasil tem como um de seus princípios 

o fortalecimento da Democracia Participativa, contri-

buindo com a Meta 16.7 da Agenda 2030, por isso 

defende o Decreto N° 8.243/2014. 

www.participa.br 
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Projeto de Lei do Senado (PLS) N° 204/2016 

O Projeto de Lei do Senado (PLS) N° 

204/2016, que “dispõe sobre a cessão de direi-

tos creditórios originados de créditos tributários 

e não tributários dos entes da Federação” é um 

esquema financeiro ilegal que rouba o Estado, 

lesa a sociedade e transfere a conta para o tra-

balhador. 

O PLS N° 204/2016 visa “legalizar” esquema 

financeiro ilegal que gera dívida pública, sob a 

alegação de dar “segurança jurídica” às opera-

ções que já estão sendo realizadas em alguns 

estados e municípios - PBH Ativos S/A, em Be-

lo Horizonte; CPSEC, no Estado de São Paulo; 

SPSEC, no município de São Paulo; PRSEC, 

no Paraná; Recda, em Recife; entre outras - 

conforme consta textualmente da exposição de 

motivos desse PLS N° 204: “Este projeto de lei 

complementar tem por objetivo autorizar e re-

gulamentar operações de cessão de direitos 

creditórios inscritos ou não em dívida ativa pe-

las três esferas de governo. Para tanto, propo-

mos alterações na Lei 4.320, de 1964. Com 

isso, as operações de cessão de direitos credi-

tórios, que hoje são efetuadas por alguns esta-

dos e municípios, ganharão maior segurança 

jurídica.” 

O PLS N° 204/2016 não passou por nenhuma 

Comissão do Senado Federal, indo diretamen-

te ao plenário, em regime de urgência, sem 

qualquer debate ou sequer conhecimento da 

matéria por parte dos senadores. 

O PLS N° 204/2016 autoriza “cessão” de direi-

tos creditórios inscritos ou não em dívida ativa, 

porém: não modifica natureza dos créditos;  

não altera condições dos créditos; não transfe-

re a cobrança judicial ou extrajudicial, que per-

manece com os órgãos competentes.  

O que está sendo “cedido” de fato?  

O que está sendo cedido pelo ente federado 

para as estatais não dependentes que emitem 

debêntures é simplesmente a garantia pública 

em valor equivalente aos créditos inscritos ou 

não em dívida ativa. O ente federado recebe 

debêntures subordinadas para documentar es-

sa garantia concedida.  

Não existe a propagandeada cessão de crédi-

tos incobráveis, mas sim mera comercialização 

de papéis financeiros (debêntures) que possu-

em a garantia do ente federado e, portanto, 

configuram dívida pública. Devido ao desconto 

na venda das debêntures, aos juros abusivos e 

demais custos financeiros e administrativos, o 

valor arrecadado com essa venda é consumido 

em poucos meses e enorme dívida será gera-

da para o ente federado, sem contrapartida al-

guma!  

Essa arquitetura fraudulenta constitui um crime 

de lesa pátria.  

Configura transferência brutal de recursos pú-

blicos para o setor financeiro privado por meio 

da geração de dívida pública sem contraparti-

da alguma. 

É um desenho sofisticado para burlar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Ofende a Constitui-

ção Federal, que proíbe estados e municípios 

de emitir títulos da dívida pública.  

 

Auditoria Cidadã da Dívida 
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A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) N° 

241/2016, que insere no texto da Constituição 

Federal o congelamento de gastos e investimen-

tos sociais por até 20 anos, garante recursos 

para “estatais não dependentes”.  

Assim, a PEC N° 241 privilegia a destinação de 

recursos para esse esquema financeiro ilegal 

enquanto sacrifica a saúde, a educação, a as-

sistência, a segurança e todos os demais gas-

tos e investimentos sociais. 

Auditoria Cidadã da Dívida  

O Art. 14 da CF/88 preceitua que “a 

soberania popular será exercida pe-

lo sufrágio universal e pelo voto di-

reto e secreto, com valor igual para 

todos, e, nos termos da lei, median-

te: I - plebiscito; II - referendo; III - 

iniciativa popular”. 

Sendo assim, em setembro de 2000 

foi realizado, em 3.444 municípios 

do País, o Plebiscito Popular da Dí-

vida Externa. 

O Plebiscito - organizado por diver-

sas entidades da sociedade civil 

brasileira, especialmente pela Cam-

panha Jubileu Sul - teve a participa-

ção de 6.030.329 cidadãos. 

Destes, mais de 95% votaram: não 

à manutenção do Acordo com o 

FMI; não à continuidade do paga-

mento da dívida externa sem a rea-

lização da auditoria prevista na 

Constituição Federal, e não à destinação de grande parte 

dos recursos orçamentários aos especuladores. 

Em respeito à CF/88 e ao voto dos milhões de cidadãos 

que participaram do Plebiscito; e visando assegurar que 

o Art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-

tórias (ADCT) da CF/88 seja cumprido - o que não ocor-

reu até hoje - em 2001 foi criada a Auditoria Cidadã da 

Dívida Pública, associação sem fins lucrativos que, desde 

então vem promovendo a democratização do tema por 

meio de estudos, publicações, eventos, além de ativida-

des para a mobilização de entidades da sociedade civil 

nacional e internacional. 

 

Auditoria Cidadã da Dívida 

www.auditoriacidada.org.br 
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Rede ODS Brasil contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

N° 241/2016 

Em setembro de 2015, os Países Membros da 

ONU aprovaram, por unanimidade, o documento 

Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável.  

O documento, também conhecido como Agenda 

2030, repactuou os compromissos desses Países 

com a manutenção e a ampliação dos avanços 

atingidos, de 2000 a 2015, com os 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) e lançou o 

desafio mundial de erradicar a extrema pobreza, 

até 2030. 

Para isto, a Agenda 2030 convoca os Países e a 

sociedade civil a participarem ativamente da im-

plantação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) que buscam o equilíbrio entre 

as esferas econômica, social e ambiental.  

No entanto, a Proposta de Emenda à Constitui-

ção (PEC) N° 241/2016, apresentada pelo então 

Presidente Interino Michel Temer e que está em 

tramitação na Câmara dos Deputados, configura 

a inviabilização da Agenda 2030 e de seu desafio 

mundial de erradicar a pobreza em todas as suas 

formas e dimensões. 

Ao propor a alteração do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir 

o Novo Regime Fiscal, a PEC determina que o 

limite das despesas primárias terá por base o va-

lor limite referente ao exercício imediatamente 

anterior, corrigido pela variação do IPCA 

(publicado pelo IBGE, ou de outro índice que vier 

a substituí-lo, para o período de janeiro a dezem-

bro do exercício imediatamente anterior). 

Isto significa que o planejamento orçamentário 

das despesas primárias - políticas públicas que 

asseguram direitos sociais, como: Saúde, 

Previdência Social, Educação, Assistência 

Social - levará em consideração apenas a 

variação inflacionária e não as necessidades 

da população.  

Tal medida viola o Art. 3° da CF/88 que pre-

ceitua, como objetivos fundamentais do país: 

a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; o desenvolvimento nacional; a er-

radicação da pobreza e da marginalização; a 

redução das desigualdades sociais e regio-

nais; a promoção do bem de todos, sem pre-

conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

Além de inviabilizar o aumento real dessas 

despesas, a  PEC ainda congela seus gas-

tos  por 20 anos. 

Devido a isso, a Rede ODS Brasil é contra a 

PEC N° 241/2016. 
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Notícias a respeito de repressões à manifestações pacíficas - pelos mais variados motivos, co-

mo: ocupações de escolas, greves, casos de violência contra a mulher, etc. - têm se tornado ca-

da vez mais frequentes nos meios de comunicação. 

Durante as Olimpíadas, em agosto, a imprensa nacional e internacional registrou diversos casos 

de pessoas sendo repreendidas pelas Polícias Civil e Militar e pela Força Nacional  - algumas fo-

ram retiradas dos locais e até detidas -  por portarem cartazes ou vestirem camisas com palavras 

alusivas ao então Governo Interino. Segundo os repressores, essas pessoas estavam descum-

prindo o Art. 28, IV, V da "Lei das Olimpíadas" (Lei N° 13.284/2016). 

Na última semana de agosto notícias a respeito de repressões à manifestações pacíficas volta-

ram a ser divulgadas diariamente, registrando que a intensidade da violência por parte daqueles 

que deveriam garantir a segurança dos cidadãos e assegurar seus direitos está aumentando.  

Este tipo de ação viola os direitos à liberdade de expressão e à livre manifestação, assegurados 

na Constituição Federal de 1988 (Art. 5°, IV, IX, XVI; Art. 220) e na Declaração Universal dos Di-

reitos Humanos (Art. 19; Art. 20, 1). E inviabiliza as Metas 16.1, 16.3 e 16.10 da Agenda 2030. 

Devido a isso, a Rede ODS Brasil repudia qualquer tipo de repressão à toda e qualquer manifes-

tação pacífica que ocorra no país, independente do tema abordado.  

 

Brasília, 31 de agosto de 2016. 

Nota Pública em defesa da liberdade de expressão e manifestação 

Glossário 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: documento marco na história dos Direitos Huma-

nos, adotado durante a Assembleia Geral da ONU, em 1948, como uma norma comum a ser al-

cançada por todos os povos e nações. Estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos 

direitos humanos. Desde então, uma série de tratados internacionais de direitos humanos e ou-

tros instrumentos foram adotados visando expandir o corpo do direito internacional dos direitos 

humanos.  

 

Acompanhe nossas atividades em www.facebook.com/redeods.br 


