
Radicalização da democracia e 
refundação do Estado: medidas para 
transformar o país 

O Plano de reconstrução e transformação do Brasil  é um documento 1

decorrente de centenas de debates e reflexões originárias do PT, mas não 
apenas. Participaram de sua elaboração amplos setores da sociedade que 
guardam em comum a oposição firme ao atual governo e aspiram por um 
país justo, igualitário e democrático. Tampouco é um plano pronto e 
acabado. O debate continua aberto a novas contribuições. O Brasil passa 
por uma crise multidimensional — sanitária, econômica, social, ambiental, 
política e democrática —, exigindo um conjunto integrado e bem 
articulado de políticas em duas dimensões: a da reconstrução do país, a 
partir de medidas imediatas, e da dimensão da transformação, uma gama 
de propostas de estruturação do futuro, indicando um novo alicerce de 
superação do modelo neoliberal excludente, anti-social, antipopular e 
antidemocrático. Este volume traz uma síntese das proposições de 
transformação do pais em defesa do Estado e da Democracia 
substantiva, base política da soberania e do desenvolvimento.  

 Íntegra em:  1

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf 
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Fundamentos 

Soberania 
Popular 
Eleger representantes 
não basta. Soberania 
popular exige uma 
democracia 
representativa eficaz e 
o exercício da 
democracia 
participativa. 
Qualificar a política e 
garantir legitimidade 
das instituições 
democráticas, 
enfrentando forças 
autoritárias que 
atuam para 
desqualificar a 
política e deslegitimar 
as instituições. 

Representação 
cidadã  
Reverter a exclusão 
política dos pobres, 
das mulheres e da 
comunidade negra.  

Direito a 
informação e 
liberdade de 
expressão 
Combater a 
desigualdade de 
acesso e garantir 
liberdade de 
imprensa, pluralismo 
de ideias  e fontes 
plurais e 
independentes. 
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Medidas de 
transformação: 
Alicerces para o futuro

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf
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SOBERANIA POPULAR E DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Radicalizar a democracia por meio da  participação cidadã, ampliando 
canais e formas de participação para elaboração e monitoramento de 

políticas e serviços públicos: 

. Democracia participativa em todas as esferas: municipal, estadual e 
federal 

. Reforma política: democratizar as estruturas do sistema político ainda 
dominadas por oligarquias e elites econômicas, uma das principais causas 

da corrupção.          

. Orçamento Participativo, conferências setoriais e temáticas e cogestão de 
espaços e equipamentos públicos em todos os níveis. Recursos digitais e 
aplicativos devem integrar estar disponíveis para favorecer a participação, 

democratizar o acesso à informação e empoderar a sociedade civil.  
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Soberania 
Digital 
Enfrentar o 
“capitalismo de 
vigilância”, 
garantindo proteção 
de dados pessoais, 
independência e 
controle das 
plataformas 
estrangeiras.  

Fake News e o 
poder 
concentrado dos 
grandes 
monopólios 
digitais 
torna urgente 
controle social e 
democrático sobre o 
poder econômico. 

São objetivos 
primordiais: aproximar a 
população dos seus 
representantes eleitos no 
executivo e no legislativo; 
superar a exclusão social 
e política imposta pelo 
neoliberalismo; derrotar 
a privatização do espaço 
público e seus 
instrumentos de 
demonização da política, 
estímulo ao absenteísmo 
e afastamento da 
população da esfera 
pública.
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SOBERANIA POPULAR E SISTEMA ECONÔMICO 

. Restabelecer serviços e bens públicos como elemento essencial do 
Estado democrático e social. 

. À iniciativa privada caberá exclusivamente a delegação de serviços 
públicos por meio do regime de concessão comuns, parcerias 

público-privadas, concessões administrativas e patrocinadas. Em 
todos os casos deve prevalecer a propriedade e a titularidade do 

serviço ao Estado 
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REFORMA POLÍTICA 

. Financiamento público exclusivo das campanhas, fidelidade 
partidária, sistema eleitoral proporcional e voto em lista 

preordenada. 

. Regras transparentes e democráticas de composição das listas 
pelos partidos e de composição do voto em lista preordenada com 

votos nominais. 

. Mecanismos da democracia participativa essenciais para o 
fortalecimento da democracia representativa serão ampliados e 
regulamentados com a inserção de novas tecnologias digitais.  

. Conselhos, conferências, consultas e audiências públicas, mesas de 
negociação e de diálogo, mecanismos de participação criados nos 

governos Lula e Dilma, devem ser valorizados e somados com novos 
mecanismos, em especial, a qualificada participação social na 

elaboração e monitoramento do Plano Plurianual (PPA) e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

. Presidência da República e movimentos populares devem ter a 
prerrogativa de propor plebiscitos e referendos, ressalvadas as 

cláusulas pétreas da Constituição de 1988. 
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O modelo capitalista 
neoliberal é 
protagonizado pelo 
sistema financeiro e 
grandes corporações 
tecnológicas e digitais 
que avançam sobre o 
Estado em busca de 
privatização 
indiscriminada, inclusive 
de serviços essenciais e 
sem regulação. 
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Ampla reforma política 
que fortaleça os partidos 
políticos, reduza os custos 
das campanhas e enfrente 
a sub-representação de 
trabalhadores, de 
mulheres, negros e negras 
e indígenas no Congresso. 
Aperfeiçoar o sistema 
representativo para maior 
efetividade e criar 
instrumentos de 
potencialização da 
participação cidadã, 
também pela internet. 
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DEMOCRACIA E REFORMA DO ESTADO 

. Inovação administrativa em três eixos: reconstrução da capacidade de governabilidade 
e de gestão; serviços rápidos e de qualidade a população e empresas; e maior 

transparência e eficiência do gasto público. 

. Inserção massiva de novas tecnologias digitais de informação - redes em 5G e 
Inteligência Artificial. 

. Política articulada e orgânica de recursos humanos em todas as etapas: seleção, 
capacitação, alocação, remuneração, progressão e aposentadoria com vista a ampliação 
e aprimoramento dos serviços públicos, que devem perseguir agilidade, simplicidade e 

efetividade. 
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Instituir medidas de estímulo à participação e de controle social em todos 
os poderes da União e no Ministério Público. O Estado deve ser 
radicalmente democrático, republicano e ter seu tamanho condizente com 
a a justa regulação e prestação de serviços públicos universais e de 
qualidade. Para o funcionalismo público, implantar uma política de 
profissionalização e valorização, orientada  para a superação das 
profundas desigualdades sociais. 
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COMBATE À CORRUPÇÃO E TRANSPARÊNCIA  

. Criar uma comissão de estudiosos, especialistas e profissionais das áreas correlatas da sociedade 
civil para propor alterações nas seguintes normas: Lei Antidrogas n° 11343/2006; Lei da Ficha Limpa 
nº 135/2010; Lei da lavagem de dinheiro nº 12683/2012; Lei Anticorrupção nº 12846/2013;  Lei das 

Organizações Criminosas nº 12850/2013; Lei Antiterrorismo  nº 13260/2016. 

. Combater enfaticamente a sonegação e evasão fiscais que causam um prejuízo financeiro muito 
maior que a corrupção estrito senso. 

. Combater, em âmbito internacional, os paraísos fiscais, refúgios para sonegadores, evasores e 
corruptos e instrumentos para a concentração financeira em nível mundial e o desvio de dinheiro 

público. 
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Os governos do PT promoveram mudanças importantes para erradicar as causas estruturais da 
corrupção no Brasil, fortalecendo e dando autonomia a órgãos de controle e instituindo 
medidas que tornaram a máquina pública mais transparente e sob maior controle da cidadania. 
Tais avanços todavia não foram suficientes para evitar que novamente o tema da corrupção 
surgisse distorcido para justificar a sociedade o golpe de 2016, a lawfare contra o ex-presidente 
Lula que o levou a prisão abrindo caminho para a eleição de Bolsonaro e a instauração de um 
Estado de Exceção seletivo. Usurpando ainda mais os princípios do Estado democrático de 
direito, os Estados Unidos interferiram ilegalmente no processo político do país por meio da 
Operação Lava Jato, com o objetivo de desestabilizar as principais empresas estatais e privadas 
do país em prol dos seus mercados. Para reverter as distorções e garantir a implementação de 
um autêntico combate à corrupção, faz-se necessário: 

Que o combate à corrupção não mais sirva de escusa para a violação de 
direitos individuais, como o pleno direito à defesa e à presunção da inocência. 

Que os integrantes dos órgãos de controle submetam-se aos controles 
democráticos e contrapesos do Estado de direito. 

Que a cooperação judiciária com outros países obedeça às normas constantes 
nos acordos e se submeta aos controles das autoridades centrais brasileiras, de 

forma a evitar o comprometimento da nossa soberania. 
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DEMOCRACIA, SOBERANIA POPULAR E SISTEMA DE JUSTIÇA  

. Atualizar a Lei Orgânica da Magistratura, com amplo debate e participação social sobre o 
estabelecimento do sufrágio para a eleição dos gestores da máquina judicial (presidência e 

órgãos de direção e corregedoria), com a plena participação da magistratura de primeira 
instância, servidores da justiça e das funções essenciais ao funcionamento da justiça. 

. Reformar a legislação ordinária nas carreiras dos membros do poder Judiciário e do Ministério 
Público a fim de democratizar o acesso aos cargos iniciais, eliminar distorções salariais 

incompatíveis com o regime de subsídio e rever prerrogativas funcionais inconciliáveis com a 
República, a exemplo das férias de sessenta dias. 

. Debater uma Reforma Constitucional, que preserve a integridade dos direitos fundamentais e 
sociais, mas que promova a modernização na estrutura de Estado.  

. Promover uma Reforma do Estado que alcance as carreiras do Judiciário, do Ministério Público 
e dos órgãos do Sistema de Justiça e Segurança Pública , estabelecendo a soberania 

democrática e popular nas suas composições e estruturas de comando e controle. O atual 
modelo de carreira tem levado o Sistema de Justiça a se traduzir em um Estado autárquico,  de 
atuação dissociada da sociedade e dos interesses nacionais, portanto, com baixa incidência da 

soberania democrática e popular tanto na sua composição, como nas diretrizes e controle. 
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A estrutura do Estado brasileiro é atípica quando comparada às democracias ocidentais e 
mesmo as latino-americanas. O Judiciário tem assumido um papel protagonista ante 
outros poderes de Estado, comprometendo o princípio de harmonia entre os poderes, o 
funcionamento da República e da democracia. É, portanto, essencial para a 
governabilidade democrática promover reformas democratizantes do Sistema de Justiça em 
etapas de curto, médio e longo prazo.
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Senado Federal - Anexo 2  
Ala Teotônio Vilela Gabinete 8 
Telefones: +55 61 3303 3800 

E-mail: paulorocha@senado.leg.br 
Escritório de Apoio:  

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 674 - Umarizal 
Belém - PA - CEP 66055-000 
Telefone: +55 91 3225 5455 

 
 
 
 

Esta é uma publicação da Liderança do PT no Senado Federal. 
Edição:  Núcleo de Informação e Documentação,  a partir dos textos de Marcelo Zero. 

Março de 2021. 
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Senador Paulo Rocha 

Líder da bancada do PT no Senado Federal 
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