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O fato jurídico-político do reconhecimento pela Constituição Federal de 1988 de que o Brasil 

constitui um Estado Democrático de Direito e de que todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, na forma prevista na Constituição, 

serve como parâmetro deste estudo, que se desenvolve num diálogo constante entre a 

democracia ideal , projetada por aqueles princípios, e a democracia real.  Para isto, importou 

conhecer o significado correto do termo povo mais adequado para a democracia que se 

busca realizar, no sentido de povo destinatário das prestações civilizatórias do Estado.  

 

Admitiu-se como hipótese de trabalho que a soberania popular manifesta-se por meio da 

participação popular nas decisões políticas, incluindo a atividade legislativa, e esta 

possibilidade de participação serve como critério para aferir-se o grau de democracia real.  

Por outro lado, um instrumento aparentemente inovador para a participação popular, a 

iniciativa popular prevista no inciso III, do artigo 14, da Constituição Federal, perdeu sua 

força diante das exigências impostas no § 2º, do art. 61, dificultando o seu exercício.  

 

O objeto deste estudo foi traçar o perfil jurídico-político do novo instrumento posto à 

disposição da sociedade civil organizada – a sugestão legislativa – em sua interação com a 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, a primeira criada no País -- 

o motivo de sua escolha --,  com o intuito de dinamizar a fluidez das relações atuais entre a 

sociedade civil e a sociedade política, por meio da iniciativa de leis.  

 

Para tanto foi analisado o significado jurídico-político da função legislativa, como atuação do 

Poder Legislativo, visto como um poder constituído e, pois, submetido às normas 

constitucionais, além das normas do Regimento Interno da Casa, e buscou-se conhecer as 

regras de funcionamento da Câmara dos Deputados e de suas Comissões Permanentes, 

permitindo comparar as regras que regem a iniciativa popular e a sugestão legislativa, 

mostrando semelhanças e diferenças entre elas. 

 

Conclui-se que a sugestão legislativa perante a Comissão de Legislação Participativa 

constitui um instrumento válido e facilitador para que o povo diretamente venha a influir no 

Poder Legislativo inovando o ordenamento jurídico e serve como uma nova forma para a 

iniciativa popular prevista constitucionalmente e, ainda, contribuindo para a realização da 

democracia participativa. 
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The legal-political fact recognized by the Federal Constitution of 1988, that Brazil constitutes 

a Democratic State of Right and that all the power emanates from the people, who exerts it by 

means of elected representatives or, directly, as foreseen in the Constitution, is considered 

like a parameter for this study, that develops towards a constant dialogue between the ideal 

democracy, projected by those principles, and the factual democracy. For this reason, it is 

important to know the correct meaning of the term people, more adjusted to the democracy 

that we intend to achieve, in the sense of people addressee of the civilizing attendance by the 

State.  
 

It is admitted for hypothesis that the popular sovereignty manifests itself by means of the 

popular participation in the decision making politics, including the legislative activity, and this 

possibility to participate by itself is a criterion to survey the degree of factual democracy. On 

the other hand, one apparently innovative instrument for popular participation, the legislative 

initiative by a citizen, foreseen in proposition III, of article 14, of the Federal Constitution, lost 

its value with the requirements by § 2º, of article 61, creating embarrassment for its actual 

exercise. 
  

The object of this study is to draft a legal-political profile for the new instrument rendered at 

the disposal of the organized civil society – the legislative suggestion - in its interaction with 

the Commission of Participative Legislation of the House of Commons, the first one created in 

the Country -- the reason for our choice indeed --,  with the intention to promote dynamism to 

the current relations between the civil society and the political society, by means of the 

initiative of laws.    
 

For this proposal we analyzed the legal-political meaning of the legislative function, as a 

performance of the Legislative Power, considered as a constituted power and, therefore, 

submitted to the constitutional rules, beyond the norms of the Internal Regulation of the 

House, and we intended to know these rules that direct the functioning of the House of 

Commons and of its Permanent Commissions, allowing us to compare the rules prevailing for 

the legislative initiative by a citizen and between those for the legislative suggestion, finding 

some similarities and differences. 
 

Our conclusion is that the legislative suggestion addressed to the Commission of Participative 

Legislation constitutes a valuable and facilitating instrument for the people to influence the 

Power Legislative directly in innovating the legal system and it means a new form for popular 

initiative foreseen in the Constitution and, further, it may contribute to the accomplishment of 

participative democracy. 
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A SUGESTÂO LEGISLATIVA PERANTE A  

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
 DA CÂMARA FEDERAL: 

NOVA FORMA DE INICIATIVA POPULAR  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

O objetivo do presente estudo é analisar uma das formas de exercício direto do 

poder pelo povo no âmbito da função legislativa, como uma alternativa à iniciativa 

popular prevista no inciso III, do artigo 14,  e no § 2º, do art. 61, ambos da 

Constituição Federal,  e que se manifesta em sugestão legislativa perante a 

Comissão de Participação Legislativa da Câmara dos Deputados, a primeira 

Comissão do gênero no País, motivando a sua escolha.   

 

A própria forma de criação do instrumento – sugestão legislativa – e do órgão – 

Comissão de Legislação Participativa – revela a intenção demonstrada pela Câmara 

dos Deputados em erigir mecanismos viáveis para a pronta atuação da sociedade 

civil organizada na iniciativa de leis, diante das sérias dificuldades práticas 

encontradas na forma explicitada pela Constituição Federal para o exercício da 

soberania popular por intermédio da iniciativa popular de leis. 

 

Certamente, um dos parâmetros valorativos mais confiáveis para as atuais 

sociedades políticas ocidentais é dado pelo regime democrático de governo.  De 

maneira sintética, esse regime exige o respeito aos princípios básicos da igualdade, 

da liberdade e da solidariedade, ideário esse  que vem sendo acalentado há muito 

tempo, inspirado no movimento que surgiu com a Revolução Francesa, em que se 

cunhou a famosa expressão: “igualdade, liberdade, fraternidade”. Por este motivo, o 

Capítulo I aborda tema tão amplo como a Democracia e o Exercício do Poder 

Democrático, considerando-o elemento básico e ponto de partida para este estudo. 

 

Passo seguinte, no segundo capítulo,  é estabelecer o significado da função 

legislativa, compondo a atuação de um dos Poderes do Estado, que constitui o 
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âmbito de nosso estudo.  Assim, importa conhecer o significado jurídico-político da 

função legislativa, considerando o Poder Legislativo como um poder constituído e, 

assim, sujeito às regras constitucionais e integrado no atual entendimento do 

princípio da separação dos poderes  visto sob o enfoque de funções desempenhadas 

pelos Poderes.  Nesta perspectiva, é traçada a distinção entre processo legislativo e 

procedimento legislativo, o primeiro tendo uma conotação de fenômeno dinâmico da 

realidade social, abrangendo um conjunto de atos jurídico-políticos a partir da 

demanda da lei até chegar na decisão sobre a proposta de lei, tanto positiva, quanto 

negativa.  Em seu caráter mais complexo, abrange o segundo,  o procedimento 

legislativo tendo o sentido de atividade jurídica preordenada de vários sujeitos 

buscando a formação ou a rejeição da proposta de lei e constituindo o caminho a ser 

percorrido para este resultado.    

 

Já no Capítulo III, é vista a soberania popular  sob o prisma da necessária  harmonia 

entre a figura do povo e o poder original, correspondendo às declarações nas 

Constituições ocidentais mais recentes que reconhecem ao povo a origem de todo o 

poder e, portanto, a sua qualidade de detentor da soberania, constituindo grande 

inovação da Constituição Federal do Brasil, sob o parágrafo único do art. 1º, o 

reconhecimento expresso de que o exercício desse poder do povo pode ocorrer 

diretamente, nos termos da Constituição, ao lado daquele exercício, já antes 

reconhecido, por meio de representantes eleitos.  

 

É levantada, ainda, a questão sobre o significado real do termo povo, tantas vezes 

invocado pelos políticos e dirigentes dos governos e nessas vezes  traído por 

palavras vazias sem valorar o seu efetivo conteúdo político. A consciência de 

cidadania constitui um dos componentes do direito de participação que traça os seus 

próprios caminhos para a democracia real.   

 

Não se pode negar o caráter jurídico-político do tema, pois existe a necessária 

vinculação entre o poder original  material -- o poder e a soberania do povo --   e sua 

configuração formal -- o Direito --, implícitos na figura do Estado Democrático de 

Direito.  

No ordenamento jurídico brasileiro, esta formulação está expressa na conjunção do 

Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil com o seu artigo 1º, 
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caput  e parágrafo único. O Preâmbulo da Carta Magna sublinha que a Assembléia 

Nacional Constituinte, na qualidade de representante do povo brasileiro,  tem  como 

objetivo principal instituir um Estado Democrático, cujas finalidades são assegurar os 

valores supremos representados pelo exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça   

numa sociedade que se pretende fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias. Enfatizando essa proposição, o artigo 1º, em seu caput, 

faz a afirmação de que o Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito e, no 

parágrafo único, declara que todo o poder emana do povo.   

 

A vontade soberana do povo na condução dos destinos da República Federativa do 

Brasil foi  manifestada por meio da Assembléia Nacional Constituinte, sua 

representante, na elaboração da Constituição Federal, o  documento inaugural de 

nova fase jurídico-política.   O Constituinte originário, representando a vontade 

soberana do povo, criou esse diploma, o mais elevado do ordenamento,  resultado 

de um compromisso político que recria a organização político-jurídico-estrutural, 

dando-lhe o formato e a qualidade de um novo conceito de Estado 1 – o Estado 

Democrático de Direito -, traça expressamente as finalidades que deve buscar, 

apresenta as prerrogativas e os limites das funções exercidas pelo Estado -- a 

Legislativa, a Executiva e a Judicial – e também os limites de seu poder perante os 

indivíduos e grupos de indivíduos, ao positivar os direitos humanos na categoria 

jurídica de direitos fundamentais 2, necessários para atender à dignidade da pessoa, 

princípio esse orientador de todo o ordenamento. 

 

                                                           
1  Acompanhando o pensamento de José Afonso da Silva, quando ensina que “a configuração do Estado 
Democrático de Direito não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de 
Direito.  Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta os conceitos dos elementos 
componentes, mas os supera na medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação do 
status quo.  E aí se entremostra a extrema importância do art. 1º da Constituição de 1988, quando afirma que a 
República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito, não como mera promessa de 
organizar tal Estado, pois a Constituição aí já o está proclamando e fundando”.   Curso de Direito Constitucional 
Positivo , 9ª ed., 4ª tir., São Paulo, Malheiros Editores, 1994, p. 108. 
2 Segundo Willis Santiago Guerra Filho, distinguem-se os direitos fundamentais dos direitos humanos.  Estes são 
pautas ético-políticas, enquanto aqueles são os direitos humanos positivados pelo direito, com efeitos jurídicos. 
Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade, Willis Santiago Guerra Filho (coord.). Dos 
Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais,  Porto Alegre, Livraria  do Advogado Editora, 1997, p. 12. 
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A Assembléia Constituinte, apesar de seu caráter especial de criadora e antecessora  

da própria Constituição, é, ainda, precursora da função legislativa, em sua essência 

de criadora de regras jurídicas originais que irão pautar e modificar o padrão de 

conduta  no relacionamento dos membros da comunidade do País.  

   

Percorrida essa parte do estudo, constituindo seu embasamento teórico, entra-se 

mais diretamente no objeto do tema: a iniciativa popular como exercício do princípio 

da soberania popular, no Capítulo IV, perpassando pela iniciativa das leis no 

processo legislativo. É feita uma descrição histórica dos trabalhos na Constituinte 

versando sobre o incremento da  participação popular, de que a iniciativa popular é 

uma das formas, trazendo o impasse criado pela reserva legal na Constituição que 

acarretou a impossibilidade de seu exercício por longos dez anos e, mesmo após a 

edição da necessária lei, mantendo exigências que tornam esse instrumento de uso 

muito restrito.  

 

O Capítulo V trata da Comissão de Legislação Participativa na Câmara dos 

Deputados, a importância de sua criação por uma forma mais simplificada – por 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados --, o papel das Comissões 

Permanentes, em que ela se inclui, sua estrutura e funcionamento, em outras 

palavras, a dinâmica de sua atuação  e, por fim, uma apreciação sucinta de órgãos 

similares no Direito Comparado e que serviram de inspiração para os seus 

idealizadores. 

 

O último capítulo cuida das sugestões legislativas apresentadas perante a Comissão 

de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, abordando diferenças e 

semelhanças na comparação com a iniciativa popular de lei.  
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Capítulo I  
 

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 
1.1  O que é democracia?  
 
A democracia é comentada seguidamente por políticos e estudiosos do Direito, 

embora pairem dúvidas sobre o sentido que lhe é dado por cada um e quanto aos 

parâmetros para sua existência plena e de fato.   Segundo o cientista político Robert  

Dahl, o termo é utilizado para regimes que apenas nominalmente são “democracias” 

ou para abarcar variados graus de “democracia”.  3    Embora a  democracia já venha 

sendo objeto de discussão há cerca de vinte e cinco séculos 4,  tem sofrido altos e 

baixos em sua essência, pois enfrentou movimentos de resistência, rebeliões, 

guerras civis e revoluções.  As reais possibilidades de fortalecimento da democracia 

dependem, substancialmente,  das realizações individuais e coletivas.  5

 

Diante da possibilidade de significar ao mesmo tempo um ideal e  uma realidade, 

Robert  Dahl   sugere que se delimite o sentido que se esteja adotando, para evitar 

confusões,  nas discussões sobre o tema.  Referindo-se a ideal, propõe que se 

façam as seguintes perguntas: “o que é democracia?” e “por que democracia?” .   

Nessa fase,  as respostas estarão trabalhando com julgamentos baseados 

exclusivamente em valores do estudioso ou naquilo que se entender como objetivo 

bom, correto ou desejável.   Tratando-se de democracia como realidade, sugere as 

seguintes perguntas: “que instituições políticas a democracia exige?” e “que 

condições favorecem a democracia?”.  A resposta para a primeira questão buscará 

evidências e julgamentos empíricos e, para a última, estar-se-á oferecendo opiniões 

diretamente empíricas, baseadas na maneira como a pessoa interpretar  as 

evidências disponíveis.  6

 

                                                           
3 Robert A. Dahl, Sobre a democracia, tradução de Beatriz Sidou,  Brasília,  Editora Universidade de Brasília, 
2001, p. 11.  
4 Ibidem, p. 17. 
5 Ibidem, p. 35. 
6 Ibidem,, p. 40-43. 
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A intenção em levantar essas questões, nesta parte,  é indicar a amplitude que se 

pode dar ao estudo da democracia, deixando para o momento apropriado qualquer 

tentativa  de resposta, ainda que não definitiva, tanto mais que reputamos a 

democracia como uma proposta político-jurídica em constante construção. 

 

É reconhecido que a democracia não foi ainda integralmente utilizada, permitindo o 

seu constante aprimoramento.  Robert Dahl reconhece, inclusive,  que “em quase 

todas (talvez todas) as organizações por toda parte, há algum espaço para alguma 

democracia.  Em quase todos os países democráticos há bastante espaço para mais 

democracia”. 7     

 

O tema permite várias abordagens, que estaremos trazendo. 

 

Para evitar a confusão provocada por significados diversos de democracia utilizados, 

compreendendo formas de regime político, Norberto Bobbio 8 ressalta que tem 

prevalecido o uso de especificar o conceito genérico de Democracia como um 

atributo qualificante,  denominando-se “formal” e “substancial”.   Caracteriza a  formal 

pelos denominados “comportamentos universais”, “mediante o emprego dos quais 

podem ser tomadas decisões de conteúdo diverso”.  Esses conteúdos podem referir-

se tanto a regimes liberais e democráticos quanto a regimes socialistas e 

democráticos. Aplicando-se a velha fórmula  que considera a Democracia “como 

Governo do povo para o povo”, entende-se que  a democracia formal é mais “um 

Governo do povo”, enquanto a democracia substancial é mais “um Governo para o 

povo”.   A substancial refere-se, com prevalência,  a certos conteúdos com inspiração 

em ideais afinados com a tradição do pensamento democrático, que dá ênfase à 

busca da igualdade.    

 

Bobbio considerou  genérico demais, não demonstrando utilidade, o resultado a que 

chegou Macpherson, na tentativa de localizar um ponto em comum no conceito de 

democracia apresentado pelas diversas espécies de democracia, como Democracia 

liberal, a Democracia dos países socialistas.  Consistiu ele num objetivo último em 
                                                           
7 Ibidem, p. 133. 
8 Norberto Bobbio. Democracia. In: Dicionário de Política, Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco 
Pasquino, tradução de Carmem C. Varriale  (et al), vol. I, 5ª ed., Brasília, Editora Universidade de Brasília, São 
Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 328.    
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comum, que é o de “prover as condições para o pleno e livre desenvolvimento das 

capacidades humanas essenciais de todos os membros da sociedade”. 9   

 

Volta a afirmar, Bobbio, que nas duas expressões, democracia formal  e democracia 

substancial,  o termo  democracia tem significados bem distintos.  Na formal, 

indicando uma certa quantidade de meios constituindo exatamente as regras de 

comportamento sem a consideração dos fins.  Na substancial, indicando um certo 

conjunto de fins, onde sobreleva “o fim da igualdade jurídica, social e econômica, 

independentemente dos meios adotados para os alcançar”.   Ambos os significados 

de democracia têm a sua legitimidade histórica, encontrando-se representados no 

longo percurso da teoria democrática, onde motivos de métodos e motivos ideais se 

cruzam,  mas que têm a sua conjunção plena na teoria de Rousseau, segundo a qual 

“o ideal igualitário que a inspira (Democracia como valor) se realiza somente na 

formação da vontade geral (Democracia como método)”.   A legitimidade histórica de 

seu uso, no entanto, não leva a qualquer ilação  sobre a existência entre esses 

motivos de algum elemento de significado comum, do que resulta a falta de sentido 

do debate entre os defensores das democracias liberais e os defensores das 

democracias populares invocando o nível mais elevado de democracia 

(“democraticidade”) dos respectivos regimes, em detrimento do significado escolhido 

pelo seu oponente.  O único ponto importante dessa discussão, segundo Bobbio, 

seria o reconhecimento, por ambas as correntes, de que “a Democracia perfeita – 

que até agora não foi realizada em nenhuma parte do mundo, sendo utópica, 

portanto – deveria ser simultaneamente formal e substancial”.  10      

 

Visto sob outra perspectiva, no Direito Público e na Ciência Política moderna é 

corrente falar-se em democracia política e em democracia social.  A  primeira 

corresponderia, nas palavras de Meirelles Teixeira,  ao governo do povo pelo povo, o 

que significa que a origem do poder é no povo tanto como fonte, como titular do 

poder.  Trata-se do aspecto formal da democracia e que teve grande aceitação entre 

os filósofos e os juristas dos séculos XVIII-XIX, juntamente com suas características: 

soberania do povo, sufrágio universal, representação, liberdades públicas, partidos 

                                                           
9 C. B. Macpherson, The real world of democracy, Oxford, 1966, p. 37, apud Norberto Bobbio,  Dicionário de 
Política, Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, ob. cit., p. 329.    
10 Norberto Bobbio, Dicionário de Política, ob. cit., p. 329.     
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políticos.  No entanto, as mudanças sociais trazidas pelo capitalismo e o surgimento 

do proletariado no cenário político e o crescimento da miséria, do desemprego, em 

especial nos grandes centros urbanos, permitiram ver que esse aspecto formal não 

completava plenamente o conteúdo da democracia.  Era necessário que o  governo 

pelo povo, exercido pelo povo ou por seus representantes, fosse exercido realmente 

em benefício do povo, onde os direitos e os interesses de toda a coletividade fossem 

considerados, respeitando a maioria e, também, a minoria.  Ficou  claro, ainda, que o 

próprio exercício dos direitos políticos  dependia da fruição de algumas condições 

materiais favoráveis, como certo grau de cultura, entre outros.  Os líderes do 

pensamento político atual estão de acordo, segundo Sanderson, citado, em que a 

“democracia política é impossível sem um grau, maior ou menor, de democracia 

econômica“.  A democracia política e a democracia social são meramente dois 

aspectos que se completam num mesmo sistema político – a democracia.  11

  

Em rápido retrospecto histórico, observa-se que a chamada Democracia clássica 

surgiu,  em fins do século XVIII, nos Estados Unidos da América, e nos fins do século 

XIX em quase toda a Europa,  à exceção da Inglaterra onde se consolidava desde o 

século XVII.   Constituiu ela a vitória das idéias de liberdade política e civil contra o 

absolutismo das monarquias.  Darcy Azambuja traça as suas características: a) 

soberania popular, pois o poder político pertence ao povo; b) adoção da teoria da 

divisão de poderes: exercício do poder político por órgãos diferentes, autônomos e 

independentes; c) limite explícito das prerrogativas dos governantes pela 

Constituição; d) declaração e garantia dos direitos individuais.  12  

 

Barthélemy e Duez indicam o seu caráter de conteúdo político: era dirigido 

especialmente à liberdade política, não se preocupando com aspectos econômicos 

ou relacionados à previdência social.  No entanto, a participação do povo, dentro da 

esfera do poder, se restringia às eleições.  A sua destinação era o indivíduo pelo fato 

de que não validava qualquer grupo intermediário entre o indivíduo e o Estado.   

Tinha conteúdo de igualdade formal, pois reconhecia em todos os homens os 

                                                           
11  José Horácio Meirelles Teixeira. Curso de Direito Constitucional, Texto organizado e atualizado por Maria 
Garcia, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1991, p. 457-458. 
12 Darcy Azambuja, Teoria Geral do Estado, 21ª ed., Porto Alegre/Rio de Janeiro, Editora Globo, 1982, p. 218-
219. 
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mesmos direitos pelo fato de serem homens.  Admitia-se algumas idéias morais, 

como amor à justiça, fé nas idéias políticas. 13

 

As tentativas históricas de se chegar a uma verdadeira democracia enfrentam 

grandes dificuldades. Na época do Iluminismo, no século XVIII, a concepção ideal de 

democracia concebida por Rousseau era  a democracia direta e constituiu o 

substrato ideológico para a Revolução Francesa de 1789 14,  embora o filósofo 

francês não se mostrasse favorável a revoluções, vendo a possibilidade de modificar 

a situação social com a reforma do próprio indivíduo. 15    O pensamento de 

Rousseau acabou sendo traído pela burguesia vanguardeira da Revolução, ao 

substituir a doutrina da soberania popular pela “mística da soberania nacional”. 16    

Na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 26 de 

agosto  de 1789, sob o artigo 3º, foi atribuída a soberania à “Nação (fórmula 

unificadora) e não ao povo (expressão rejeitada, pelo que podia conter de 

reconhecimento das diferenças sociais)”.  17    

 

Essa proclamação pioneira dos direitos humanos, em verdade, se traduziu num 

manifesto, que, nas palavras do historiador Eric. J. Hobsbawn,  se dirigia “contra a 

sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma 

sociedade democrática e igualitária.  (...) E a assembléia representativa que ela 

vislumbrava como o órgão fundamental de governo não era necessariamente uma 

assembléia democraticamente eleita, nem o regime nela implícito pretendia eliminar 

                                                           
13 Barthélemy et Duez, Traité de Droit Constitucionel, Paris, Ed. Dalloz,  1933, p.60 e ss., apud Darcy Azambuja, 
ob. cit., p. 219. 
14 Robespierre, em discurso pronunciado a 7 de maio de 1704, prestou a Rousseau “a homenagem desta 
Revolução, da qual ele foi o precursor e que o conduz ao Panteon”, outorgando-lhe o “ministério de preceptor do 
gênero humano”, 1960, p. 46, in Roland Romain, Rousseau, Bibl. Pensamento Vivo, São Paulo; apud Willis 
Santiago Guerra Filho, Teoria Política do Direito: uma introdução política ao direito, Brasília: Brasília Jurídica, 
2000,  p. 93, nota de rodapé 180.  
15 Cf. Willis Santiago Guerra Filho, Teoria Política do Direito: uma introdução política ao direito, ob. cit., p. 93, 
nota de rodapé 180: “Na verdade, Rousseau  se mostra contrário a revoluções, não apresentando nenhuma 
perspectiva de ação concreta para modificar a situação social, a não ser a reforma do próprio indivíduo, o que 
comprovam obras suas como Emílio ou Júlia”. 
16 Cf. Edward McNall Burns, História da Civilização Ocidental, 2ª ed., vol II, Porto Alegre, 1968, pp. 620-621; 
apud Willis Santiago Guerra Filho, Teoria Política do Direito: uma introdução política ao direito, ob. cit., p. 93, 
nota de rodapé 180. 
17  Síntese e excertos do texto integral da “Declaração”  a partir da tradução de Jorge Miranda in Textos 
Históricos do Direito Constitucional, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 57-59, apud  José 
Damião de Lima Trindade, p. 58 e nota de rodapé 50, em “Anotações sobre a História Social dos Direitos 
Humanos”,  em Direitos Humanos: Construção da Liberdade e da Igualdade, Procuradoria Geral do Estado, 
Grupo de Trabalho de Direitos Humanos, São Paulo, Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 2000,  
p. 20-163.   
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os reis”.  O clássico liberal burguês não era um democrata, “mas sim um devoto do 

constitucionalismo, em Estado secular com liberdades civis e garantias para a 

empresa privada e um governo de contribuintes e proprietários”.  Esse fato foi 

confirmado, posteriormente, nos debates para a redação da Constituição, quando os 

deputados rejeitaram a igualdade política, decidindo por um direito de voto 

“censitário” e contra o direito de voto universal, defendido por Robespierre.     

Tratava-se dos mesmos deputados que haviam elaborado a Declaração, 18  cujos 

redatores principais eram Mirabeau e Sieyès.  19

 

Antes mesmo da aprovação da Declaração, em julho de 1789, o próprio Sieyès 

“distinguia os cidadãos ativos, que desfrutariam dos direitos políticos completos, e os 

cidadãos passivos, que só teriam direitos naturais e civis”.    O comitê de 

Constituição acatou  essa distinção em setembro de 1789 e condicionou a obtenção 

da qualificação de cidadão ativo ao pagamento de um imposto direto.   

Permaneceram, ainda, excluídos do direito de voto os criados assalariados e os 

devedores insolventes.  Além do pagamento de um imposto mais significativo e 

diferenciado como exigência para elegibilidade às assembléias locais e à Assembléia 

Nacional, acrescentava-se, para esta última, o requisito de ser possuidor de alguma 

propriedade fundiária.  20  

 

A primeira Constituição produzida pela Revolução, aprovada pela Assembléia 

Nacional Constituinte em setembro de 1791, sem ser submetida a qualquer 

ratificação popular,  incorporou essas discriminações.  As eleições posteriores para o 

novo parlamento nacional, denominado de Assembléia Legislativa, seguiram as 

mesmas regras restritivas de voto censitário 21,  resultando em um corpo de 

deputados cuja maioria era de origem burguesa.  22   Confirmando essa tendência, 

apesar de suas idéias inovadoras contidas em sua obra O Espírito das Leis, 

Montesquieu duvidava da viabilidade da Democracia direta, entendendo que “o povo 

não é capaz de discutir os assuntos políticos”, de onde depreende Willis Santiago 

                                                           
18 Eric J. Hobsbawn, A Era das Revoluções, 9ª ed., São Paulo, Paz e Terra, 1996, p. 77, apud  José Damião de 
Lima Trindade, ob. cit., p. 62-63. 
19 Cf. José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 58. 
20 Jean Tulard, História da Revolução Francesa, São Paulo, Paz e Terra, 1990 (edição com apoio do Ministério 
da Cultura da França), p. 83-84, apud José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 63-64. 
21 Cf. José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 65. 
22 Jean Tuland,  ob. cit., p. 108, apud  José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 65.  
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Guerra Filho que esse filósofo não usou a palavra democracia para designar “um 

ideal político a ser efetivamente buscado”.  23

 
Ao contrário daquela de 1791, uma nova Constituição aprovada em 1793 trouxe 

inovações de conteúdo bastante democrático.  Segundo Eric J. Hobsbawm, “foi a 

primeira constituição genuinamente democrática proclamada por um Estado 

moderno”. 24  Ela resultou de  uma forte mobilização popular, em que não faltou uma 

atuação em forma de democracia direta, seguida de sublevação e insurreição 

armada. 25  Os sublevados constituíram um comitê central para coordenar a ação 

entre as sections, resultando na criação de uma outra Comuna em Paris.  De forma 

resumida, esta Comuna forçou a Assembléia Nacional a precipitar a abolição da 

monarquia e exigiu o fim da discriminação entre cidadãos “ativos” e “passivos” e a 

convocação de uma nova assembléia constituinte.  A Convenção Nacional, eleita e 

empossada no mesmo semestre, resultou de um processo de sufrágio que, pela 

primeira vez, foi quase universal, ainda que indireto. Tratava-se de uma “segunda 

Revolução Francesa”, que conseguiu congregar a mobilização  das energias 

populares.  26  

 
Essa Convenção redigiu uma nova Constituição, a segunda produzida pela 

Revolução, que tinha conteúdos democrático e social bastante avançados para a 

época.  A própria forma de aprovação era inédita: - por meio de um referendum 

popular, em julho de 1793.  Dividia-se em duas partes: uma “Declaração dos direitos 

do homem e do cidadão” e um “Ato Constitucional”. Além dos direitos, deveres e das 

liberdades previstos na “Declaração”  de 1789, continha o seguinte: -- a afirmação 

solene de que  “o fim da sociedade é a felicidade comum” ;  a igualdade,   integrando 

os direitos naturais imprescritíveis, colocada no mesmo nível da propriedade, 

liberdade e segurança;  eliminação da  distinção política entre cidadãos “ativos” e 

”passivos”;  proibição da compra e venda de seres humanos e abolição da servidão 
                                                           
23 Willis Santiago Guerra Filho, Teoria Política do Direito: uma introdução política ao direito, ob. cit., p. 92-93.  
24 Eric J. Hobsbawm, ob.cit., p. 87-88, apud José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 71.  
25 Com a organização da insatisfação popular  e o crescimento do movimento republicano,  modificou-se o 
cenário político francês: em julho de 1792, as assembléias distritais de Paris foram tomadas por artesãos, 
pequenos lojistas, profissionais da classe média e trabalhadores assalariados, denominados “sans culottes”, que 
tinham por ideal social a defesa da pequena propriedade artesanal e comercial, o patriotismo e o exercício da 
soberania popular. “Desconfiavam da democracia representativa, reclamavam o controle dos mandatos e sua 
revogabilidade pelos eleitores.  A partir de meados de 1793, desenvolveram nas ‘sections’ de Paris formas muito 
ativas de democracia direta”.  Cf. José Damião da Lima Trindade, ob. cit., p. 66, nota de rodapé 69.   
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doméstica; instituição da assistência social como garantia fundamental  27 e 

reconhecimento do direito ao trabalho; reconhecimento da instrução pública como 

direito de todos os cidadãos; afirmação de que os direitos de cada um deviam ser 

operantes e assegurados pela ação de todos.    Finalizava com uma declaração 

reconhecendo ao povo o direito de insurreição, diante da violação pelo Governo dos 

direitos do povo. 28  Merecem destaque, no Ato Constitucional: a consagração do 

princípio da soberania popular,   confirmando  o poder do povo  29 ; inovação no 

direito político com a eliminação do requisito de pagamento em dinheiro para acesso 

à condição de cidadão e  consagração do princípio da elegibilidade universal; 

introdução, ainda que de forma implícita, do princípio do sufrágio universal; regra da 

imunidade criminal dos parlamentares por opiniões manifestadas na Casa 

Legislativa; combinava-se a democracia representativa com formas amplas de 

democracia direta, pois se submeteriam todas as leis aprovadas provisoriamente 

pelo parlamento a todas as comunas da República, só passando a vigorar se não 

fossem contestadas pelas assembléias primárias de eleitores;  organização da 

República sob regime parlamentarista; eleição dos juizes e administradores; 

publicidade ampla da Constituição.  30    

 

Entretanto, a chamada Constituição do Ano I  nem chegou a ser aplicada.  A 

Convenção Nacional, já sob a direção dos jacobinos, decidiu em outubro de 1793 

que a nova Constituição ficaria suspensa pelo período que durasse a guerra contra a 

Áustria-Prússia.   Após uma reviravolta política, com o aniquilamento da “dinâmica 

democracia direta das  ‘sections’ parisienses”, prisões e execuções de jacobinos e 

“sans cullotes”, derrubada dos representantes dos movimentos populares e dos 

jacobinos, que os seguiram, formou-se uma nova Convenção Nacional, integrada por 

uma maioria de deputados da “direita” , que, em  agosto de l795,  aprovou uma nova 

                                                                                                                                                                                
26  Idem, ob. cit., p. 66-67. 
27 O texto utilizado como fonte refere-se à expressão “assistência social como dívida sagrada”.   
28 O último artigo dessa Declaração inicial afirmava:  “Sempre que o Governo viola os direitos do povo, a 
insurreição constitui para o povo e para cada porção do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais 
indispensável dos deveres”. Apud José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 70.   Trata-se, a meu ver, do 
reconhecimento  expresso do direito à desobediência civil, ainda que exercido coletivamente, já que fala em 
grupo de indivíduos.  
29  Em contraposição à posição assumida na Constituição de 1791 de que a  soberania pertencia à Nação, apud 
José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 70-71. 
30 Síntese e excertos dos textos das Constituições francesas de 1791 e 1793 elaborados por José Damião de Lima 
Trindade a partir da tradução de Jorge Miranda, Textos Históricos do Direito Constitucional, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 61-91, apud José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 70-71.  
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Constituição, a terceira da Revolução, cujo conteúdo significou um recuo em relação 

aos avanços da Constituição de 1793.  Voltaram as exigências para aquisição da 

cidadania; contemplava-se apenas a igualdade formal; o fundamento da sociedade 

concentrou-se na propriedade;  foi abolido o princípio do voto universal e retornou o 

sistema de voto censitário de 1791, desta vez ainda mais excludente.  Essa nova 

Constituição consolidou juridicamente “a preponderância social e política da 

burguesia e do capital”.  31  

 

Ainda no período da Democracia clássica, formaram-se correntes de idéias que 

visavam sua transformação e, em grande parte, o conseguiram, principalmente após 

o fim da primeira grande guerra.  32  Exerceram forte influência as Constituições 

sociais do início do século XX,  onde se passa da prioridade da liberdade para aquele 

do valor da igualdade, e o Estado passa a ser considerado como agente de 

transformação e também de agente de prestações positivas, antes restrito à atuação 

estatal de abstenção.  Tais foram a Constituição Mexicana de 1917,  a Declaração 

dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado da então República Soviética Russa, 

em 1918, e a Constituição de Weimar de 1919, que “primaram por conter um 

discurso social da cidadania, em que a igualdade era o direito basilar e um extenso 

elenco de direitos econômicos, sociais e culturais era previsto”. 33

 

No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, introduziu-se no pensamento jus-

filosófico um componente ético fundamental – a dignidade da pessoa humana – por 

intermédio da aprovação, em 1948,  da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem.   A partir daí, o respeito à dignidade humana passou a exigir a realização de 

outros direitos convergentes à realização do ser humano em todas as suas 

dimensões, previstas, igualmente, naquele diploma internacional.   O Pacto dos 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que 

foram firmados por mais de uma centena de países, ampliaram 34 e estabeleceram 

padrões jurídicos para as disposições éticas dispostas na Declaração Universal dos 
                                                           
31 José Damião de Lima Trindade, ob. cit., p. 71-76. 
32  Darcy Azambuja, ob. cit., p. 219. 
33 Flávia Piovesan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 5ª ed., São Paulo, Max 
Limonad, 2002, p. 147-148. 
34 Referindo-se ao PIDESC,  Thomas Buergenthal afirma: “Esse Pacto contém um catálogo de direitos 
econômicos, sociais e culturais mais extenso e elaborado, se comparado ao catálogo da Declaração Universal”. 
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Direitos Humanos, integrando a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos.  
35   O bem-estar individual, à luz da visão social, é o fundamento da proteção dos 

direitos sociais também pelos tratados internacionais, entendendo que decorre, em 

grande parte, de condições econômicas, sociais e culturais em que vive a sociedade 

e depende do cumprimento pelo Governo de sua obrigação de garantir 

adequadamente essas condições para todos os indivíduos. 36

 

Entendemos que a adoção dessa nova visão das necessidades humanas refletiu-se 

no próprio conceito de democracia nos países, pois passou-se a considerar, tanto 

como pressuposto de sua configuração, quanto como sua finalidade, o respeito à 

dignidade humana, tanto em nível de direitos civis e políticos, onde tem relevância o 

direito à liberdade,  quanto em sua intersecção com os direitos econômicos, sociais e 

culturais, onde esses direitos se completam com o direito à igualdade.    

 

Compartilhamos, com Darcy Azambuja, que o conceito atual de democracia está em 

elaboração constante, fazendo parte da revisão geral de valores que está em 

processo nas doutrinas contemporâneas.  Esse jurista pátrio registra algumas 

tendências.  37

 

Em primeiro lugar, não se concebe mais a democracia como essencialmente política, 

exigindo que o Estado intervenha  em matéria econômica, visto que inexiste 

liberdade política   sem a necessária segurança econômica.  Ao lado dos direitos 

individuais, deve-se assegurar também os direitos sociais.  Além de defender o 

direito do homem à vida e à liberdade, deve-se assegurar o direito à saúde, à 

educação e ao trabalho.  Assim, a democracia deve ser política e,  também,  social.  

Consoante Azambuja, o exercício do poder, na democracia política, dá a todos “a 

aptidão legal, o direito subjetivo de exercer o poder, mas o seu exercício é 

subordinado à decisão da vontade geral, à designação feita por todos, ou pela 

                                                                                                                                                                                
(Internacional human rights, op. cit., p. 42, apud  Flávia Piovesan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional, ob. cit., p. 179. 
35 Antônio Augusto Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol.  I,  Sergio 
Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1997,  p. 354. 

36 Cf. David M. Trubek, Economic, social and cultural rights in the third world: human rights law and human 
needs programs, In: Theodor Meron Ed., Human rights in international law: legal and policy issues, Oxford, 
Claredon Press, 1984, p. 205-206,   apud  Flávia Piovesan, ob. cit., p. 183-184.  
37  Darcy Azambuja, ob. cit., p. 219. 
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maioria, por meio da eleição”.  Da mesma forma, a democracia social não pode 

querer o uso da propriedade por todos.  “Todos têm, sim, o direito subjetivo, a 

aptidão legal de possuir, de usar a propriedade, e o Estado deve facilitar os meios de 

adquirí-la”.  No entanto, somente “devem  possuir os que demonstram aptidão para 

adquirir pelo trabalho honesto”.  Em contrapartida, da mesma forma que a vontade 

geral, através da Constituição e das leis, limita o poder político para que ninguém 

abuse dele para oprimir a sociedade, é justo que seja limitada a propriedade, para 

que ninguém a utilize como meio de exploração e predomínio, limites esses que se 

encontram consagrados pelos direitos sociais, como conquistas democráticas 

históricas.    

 

Em segundo lugar, a democracia reconhece a existência de grupos sociais a que o 

indivíduo pertence, estimulando e protegendo essas associações e possibilitando a 

participação na formação do poder político.  Não se pretende, porém, a absorção do 

indivíduo por parte do grupo ou na sociedade inteira.  Darcy Azambuja reforça a 

importância de se reconhecer que:  “O homem, (...), não é um meio de que a 

sociedade, a classe, o Estado, a raça se possam servir:  a sociedade, o Estado, a 

classe, a raça é que são meios para o homem atingir o pleno desenvolvimento de 

suas aptidões físicas, morais e intelectuais”.   38

 
A lembrança dos fatos de mobilização social registrados pela História demonstra a 

necessidade de se adotar como um dos critérios para avaliar o nível de democracia 

de um governo a existência material no contexto político-jurídico-social de 

possibilidade do envolvimento mais amplo das pessoas ou de grupos de pessoas, 

independentemente da classe sócio-econômica a que pertençam, no acesso direto 

ou indireto à tomada de decisões políticas.   

 
As tentativas de conceituar a  democracia enfrentam dificuldade em manter plena 

imparcialidade, pois o tema contém forte componente político-ideológico.  

Entendemos, porém, que os critérios para o reconhecimento de algum governo como 

democrático permeiam a verificação do nível de abertura de oportunidades para a 

participação do povo  nas decisões políticas. 

 

                                                           
38  Ibidem, p. 219-222. 
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O caráter histórico do conceito de democracia  é bem acentuado por José Afonso da 

Silva:   “Democracia é conceito histórico.  Não sendo por si um valor-fim, mas meio e 

instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que se 

traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-se que a 

historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a 

cada etapa do evolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela revela 

um regime político em que o poder repousa na vontade do povo.  Sob esse aspecto, 

a democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas é um 

processo de afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo 

vai conquistando no correr da história”.  39

 

No plano do ordenamento jurídico nacional, temos como o “ideal de democracia” os 

parâmetros traçados na Constituição Federal de 1988:  assegurar os valores 

supremos representados pelo exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça   numa 

sociedade que se pretende fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias.  40

 

Compartilhamos a opinião de José Afonso da Silva  no sentido de que a Constituição 

atual “incorpora um componente revolucionário de transformação do ‘status quo’”, ao 

afirmar que a República Federativa do Brasil se constitui em “Estado Democrático de 

Direito” “não como mera promessa de organizar tal Estado, pois, a Constituição aí já 

o está   proclamando e fundando”.   Citando suas palavras, o termo “’democrático’ 

qualifica o Estado, irradiando os valores da democracia sobre todos os elementos 

constitutivos do Estado e, pois, também sobre a ordem jurídica.  O Direito, então, 

imantado por esses valores, se enriquece do sentir popular e terá que ajustar-se ao 

interesse coletivo”.  41

 

Registramos o elemento “envolvimento popular” no conceito de democracia de Pinto 

Ferreira:  “democracia é o império da opinião pública.  Democracia sem liberdade 
                                                           
39 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., São Paulo, Malheiros, Editores, 1994, p. 
114. 
40 Preâmbulo da Constituição Federal.  
41José Afonso da Silva, ob. cit., p. 108. 
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participativa, democracia não é; democracia sem justiça social de massas, 

democracia não pode ser”.   Citando Claude Julien, lembra, ainda, que “a democracia 

pressupõe luta incessante pela justiça social”.  42  

 

Mais um conceito que destaca a participação popular na idéia da democracia é a  de 

Aderson de Menezes: “democracia é o ambiente em que um governo de feitio 

constitucional garante, com base na liberdade e na igualdade, o funcionamento ativo 

da vontade popular, através do domínio da maioria em favor do bem público, sob 

fiscalização e crítica da minoria atuante”.  43  (grifamos) 

 

Apesar de existirem vários conceitos de democracia, de grande valor, reconhecemos 

tratar-se de um obra em contínua construção e entendemos que a formulação 

desses  conceitos traduz um significado de democracia de conteúdo dinâmico de 

progressão social.  Sabemos, no entanto, que a consecução da democracia não se 

alcança com a simples, ainda que expressa, declaração de nossa Carta Magna, pois 

a História nos ensina que as forças de grupos dominantes mantenedores de 

privilégios procuram neutralizar e, mesmo, dificultar as possibilidades de progresso 

social permitidas pela nova Constituição e que a poderiam aperfeiçoar, sendo que 

tais forças exercem forte influência contrária à democracia na política social e, muitas 

vezes, nas lides judiciais. 

 

Ao se atribuir à República Federativa do Brasil o qualificativo de Estado Democrático 

de Direito, a Constituição Federal estabelece os objetivos fundamentais da República 

expressados no artigo 3º  como a finalidade dessa manifestação democrática, a 

saber: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  II - garantir o 

desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

                                                           
42  Claude Julien, O suicídio das democracias. Rio de Janeiro: Artenova, 1973, apud Pinto Ferreira, Comentários 
à Constituição Brasileira.  1º vol., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 36. Afirma Pinto Ferreira que a “democracia, 
numa visão integrativa, é tudo isto: o governo constitucional das maiorias, que, sobre a base da liberdade e 
igualdade, concede às minorias o direito de representação, fiscalização e crítica no Parlamento”. Ob. cit., p. 37. 
43 Aderson de Menezes, Teoria Geral do Estado, 5ª ed., revista e atualizada por José Lindoso, Rio de Janeiro, 
Forense, 1993, p. 277. 
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Na linha de raciocínio de que a Democracia constitui, ao mesmo tempo, um meio e 

um fim a ser sempre buscado, Dalmo de Abreu Dallari enumera os pressupostos 

para atingir-se o Estado Democrático, a saber: eliminação da rigidez formal, 

supremacia da vontade do povo, preservação de liberdade e preservação da 

igualdade.  No que tange à preservação da liberdade, concebe-a  como qualidade de 

liberdade, lembrando que a concepção individualista da sociedade, ao abstrair a 

qualidade do homem como ser social, apartou o indivíduo de compromissos sociais e 

permitiu a mais desenfreada exploração do homem pelo homem, com a busca do 

máximo proveito do indivíduo para si.  Numa visão renovada, as liberdades devem 

estar entrelaçadas e inseridas num meio social. 44

 

Trazemos, ainda, o conceito de Pedro Calmon para a democracia stricto sensu : 

“igualdade de oportunidade para todos”, sendo que esta igualdade “reside no ponto 

de partida, pois fica aberto,  a quantos queiram e possam atingí-los, o acesso ao 

poder e à propriedade”.  45  Complementamos com a posição de Dalmo Dallari: “o 

que não se admite é a desigualdade no ponto de partida, que assegura tudo a 

alguns, desde a melhor condição econômica até o melhor preparo intelectual, 

negando tudo a outros, mantendo os primeiros em situação de privilégio mesmo que 

sejam socialmente inúteis ou negativos”.  Dallari assevera que “dotando-se o Estado 

de uma organização flexível, que assegure a preservação da igualdade de 

possibilidades, com liberdade, a democracia deixa de ser um ideal utópico para se 

converter na expressão concreta de uma ordem social justa”. 46

 

Desde que os “representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte” resolveram, com a expressa determinação contida no preâmbulo da 

Constituição de 1988,  instituir um Estado Democrático, consoante a Carta Magna 

promulgada, entendemos, juntamente com José Afonso da Silva, que não há como 

admitir uma “visão elitista” 47, consoante a doutrina defendida por Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, para quem a “democracia que é possível na realidade consiste no 
                                                           
44  Dalmo de Abreu Dallari.  Elementos de Teoria Geral do Estado.  SP, Saraiva, 11ª ed. 1985, p.... 
45  Pedro Calmon, Curso de Teoria Geral do Estado, Rio de Janeiro, Livraria e Editora Freitas Bastos, 1942, p. 
328, apud  Aderson de Menezes, Teoria Geral do Estado, ob. cit., p. 271-272. 
46 Dalmo de Abreu Dallari, ob. cit., p. ... 
47  “Todas las teorías de la élite descansan en dos supuestos básicos: primero, que las masas son intrínsecamente 
incompetentes, y segundo, que son, en el peor, seres ingovernables, y desenfrenados com una proclividad 
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governo por uma minoria democrática, ou seja, por uma elite formada conforme a 

tendência democrática, renovada de acordo com o princípio democrático, imbuída do 

espírito democrático, voltada para o interesse popular: o bem comum”. 48  

 

Apoiamos a opinião de José Afonso da Silva, contrária a essa visão, quando diz: “A 

democracia não precisa (de) pressupostos especiais.  Basta a existência de uma 

sociedade.  Se seu governo emana do povo, é democrática; se não, não o é.”   49

 

Parte da doutrina entende que a democracia apoia-se em três princípios 

fundamentais: o princípio da maioria, o princípio da igualdade e o princípio da 

liberdade. 50  José Afonso da Silva discorda que a  maioria seja um princípio do 

regime, atribuindo-lhe o qualificativo de  técnica.  Assim:  “Maioria não é princípio.  É 

simples técnica de que se serve a democracia para tomar decisões governamentais 

no interesse geral, não no interesse da maioria que é contingente.  O interesse geral 

é que é permanente em conformidade com o momento histórico”.  51   (grifamos)  

 

Parece-nos que essa idéia de “interesse geral”,  manifestada por José Afonso da 

Silva, acompanha o pensamento de Rousseau quanto à “vontade geral”, 

acrescentando-lhe o dinamismo necessário em função das modificações exigidas 

pelo momento histórico.  

 

Considera, ainda, o renomado constitucionalista pátrio que igualdade e liberdade, 

também, não são princípios, porém “valores democráticos, no sentido de que a 

democracia constitui   instrumento de sua realização no plano prático.  A igualdade é 

o valor fundante da democracia, não a igualdade formal, mas a substancial”.  52

 

                                                                                                                                                                                
insaciable a minar la cultura y la libertad”(cf. Peter Bachrach, Crítica de la Teoría Elitista de la Democracia, 
Buenos Aires, Arorrortu Editores, s.d., p. 20, apud José Afonso da Silva, ob. cit., p. 115, nota de rodapé 12. . 
48 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, A Democracia Possível, São Paulo, Saraiva, 1972, p. 29, apud José Afonso 
da Silva, ob. cit., p. 115.  Compartilha dessa posição Germán J. Bidart Campos, Las Elites Políticas, Buenos 
Aires, Ediar, 1977, p. 164, letra i, segundo o qual “El elitismo no es incompatible com la democracia, en cuanto 
responde a la naturaleza de las cosas y articula la reciprocidad de mando y obediencia” , 
49 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 116. 
50  Aristóteles afirmava que a democracia é o governo onde domina o número, isto é, a maioria, mas também 
entendia que a alma da democracia consiste na liberdade, sendo todos iguais.  Cf. Politique, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1950, p. 97 e 101, apud José Afonso da Silva, ob. cit., p. 117.  
51 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 118. 
52  Ibidem, p. 120.   
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Vislumbramos, ainda,  nessa afirmação do jurista o encontro com a teoria de 

Rousseau, ao associar a democracia como instrumento de “realização dos valores 

democráticos – a igualdade e a liberdade” – (democracia como valor) com a idéia de 

“realização da democracia no plano prático” como a vontade geral (método) da teoria 

do filósofo francês.    53

 

 

I.2  O exercício do poder democrático: democracia direta, indireta e a 
semidireta: a essência da representação  

 

 

A doutrina apresenta duas classificações da democracia, no que respeita à 

participação do povo no poder.  
 
Uma delas distingue entre democracia direta e democracia representativa.  Na direta, 

o governo se exerce diretamente pelo próprio povo, por sua intervenção nos 

negócios públicos, legislando, decidindo e adotando diretrizes políticas fundamentais.  

Na representativa,  a atuação legislativa, administrativa e judiciária é entregue a 

representantes do povo.  54   Trataremos das peculiaridades da forma representativa 

mais adiante. 

  

A segunda classificação distingue as democracias em direta, indireta ou 

representativa e semidireta, consoante a forma pela qual o povo participa do poder. A 

democracia direta entende que o povo exerce, por si, os poderes referentes ao 

governo, elaborando leis, exercendo a administração e fazendo os julgamentos.    Ela 

tem apenas valor histórico, segundo José Afonso da Silva.  55   De nossa parte, além 

do valor histórico,  identificamos nela um parâmetro de comparação e a 

materialização da idéia  de que todo o poder tem origem no povo.  

 

Na democracia indireta, também chamada democracia representativa, embora 

constituindo a fonte primária do poder, o povo outorga as funções de governo a seus 

representantes, que elege periodicamente. Atribui José Afonso da Silva a 
                                                           
53 Cf. Norberto Bobbio, Democracia. In: Dicionário de Política, vol. 1, ob. cit., p. 329.  
54 José Horácio Meirelles Teixeira, Curso de Direito Constitucional,  texto revisto e atualizado por Maria  Garcia, 
Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1991, p. 456. 
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impossibilidade do exercício direto dessas funções a fatores diversos, como a 

extensão territorial, a densidade demográfica e a complexidade dos problemas 

sociais.  
 
Já a democracia semidireta é uma democracia representativa com alguns institutos 

de participação direta do povo, que integram, também,  a democracia participativa. 56   

 
 
1.2.1  A democracia direta 
 
A  democracia direta, ou governo direto, é aquele em que o povo “num apego 

supersticioso à soberania, resolve, sem mandatários, os problemas fundamentais de 

seu destino coletivo”, nas palavras de Antonio de Sampaio Dória.  Periodicamente, o 

povo se convoca para estabelecer as leis, como de seu interesse.  Não delega esse 

poder a ninguém, exercendo-o pessoalmente.  Para dirigir os negócios públicos, o 

povo elege funcionários encarregados de aplicar as leis.  Os governantes designados 

pelo povo são funcionários que se subordinam às ordens do povo.  57  

 

As vantagens dessa forma de democracia, em primeiro lugar, é a manutenção da 

integridade da soberania.  Entendem os seus defensores que o único meio para que 

a soberania não deixe de ser ela mesma é que não seja delegada.  A segunda 

vantagem é a “legitimidade inquestionável da lei”, pois seria o resultado da 

cristalização da vontade do povo.  A terceira vantagem é a criação, entre os 

cidadãos, do hábito de refletir sobre as questões de interesse geral e atuar nessa 

conformidade.  A quarta vantagem é a possibilidade criada pelo governo direto de 

uma igualdade social mais perfeita, pois os cidadãos se aproximam mais para tratar 

dos negócios públicos e trocar idéias.  Nesses contatos vão sendo eliminados os 

contrastes sociais, em favor da cooperação que harmoniza, ao invés da competição 

que cria hostilidades.  58

 

                                                                                                                                                                                
55  José Afonso da Silva, ob. cit., p. 123 e ss. 
56  José Afonso da Silva, 9ª ed., ob. cit., p. 124 
57  A. de Sampaio Dória, Direito Constitucional, Primeiro Tomo: Teoria Geral do Estado, 5ª ed., São Paulo, Max 
Limonad, 1962, p.223-225. 
58 Ibidem, p. 225-227.  



  
 

31

Certamente, a democracia direta é a forma ideal, pois tem por perspectiva a 

participação de todo o povo no poder. A considerar a doutrina rousseauniana em sua 

plenitude, não poderíamos considerar legítima a representação política.   

 

Embora negando o regime representativo, o próprio Rousseau reconhece ser 

impossível ao povo governar-se diretamente em países com grande população e 

aceita que se elejam certos cidadãos para elaborar as leis.  No entanto, ressalva que: 

“os deputados do povo não são seus representantes; eles não são mais que os seus 

comissários”.  Os deputados, para o filósofo francês, são mandatários do povo e 

nada podem fazer soberanamente; os seus atos terão valor apenas depois de 

ratificados expressamente pelo povo.  Fazendo essa restrição em relação ao 

Legislativo, nega qualquer poder ao Executivo.  Em sua opinião, o governo reduz-se 

meramente a executar a vontade geral, em outras palavras, “a cumprir as leis 

projetadas pelo Legislativo e aprovadas pelo povo soberano”.  59

 

As críticas que se fazem ao governo direto é que as decisões seriam tomadas em 

reuniões em praças públicas, onde compareceriam multidões e, nessas condições, 

ficaria diluída a responsabilidade, além de haver a possibilidade de algumas pessoas 

virem a conduzir as multidões por meio da paixão.  Em substituição a essas reuniões, 

alguns sugerem a realização de consultas gerais, onde as decisões seriam mais 

calmas e mais equilibradas, precedidas de discussão pela imprensa escrita e pela 

imprensa falada, e que resultariam numa votação plebiscitária.  As dificuldades nesta 

forma de votação são: a) não haveria possibilidade de ventilar os assuntos em todos 

os aspectos nos mesmos jornais e outras formas de comunicação, o que 

inviabilizaria que todos tivessem o mesmo acesso às informações; b)  diante das 

preocupações do cotidiano, a maior parte das pessoas não teria tempo nem vontade 

para uma meditação serena sobre as coisas públicas; c) faltaria ao povo, ainda que 

tivesse tempo suficiente,  conhecimentos especializados sobre os assuntos 

complexos do governo, que permitissem a tomada de decisão consciente para o 

voto. 60

 

                                                           
59 Darcy Azambuja, ob. cit., p. 274-275. 
60 A. de Sampaio Dória, Direito Constitucional, ob. cit., p.227-230.  
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Em conclusão, Sampaio Dória afirma que os problemas da coletividade são mais 

complexos que os individuais e o povo não teria como resolvê-los por si mesmos 

dentro da premência e com o acerto necessários.  Quando suficientemente educado, 

é capaz de escolher relativamente bem técnicos, administradores, dirigentes.  Já 

dizia Montesquieu, no Espírito das Leis, que “o povo soberano deve fazer por si 

mesmo tudo o que puder bem fazer; e o que não puder, cumpre que o faça por 

intermédio dos magistrados que eleja”.    Na comparação com o regime 

representativo, este oferece vantagens práticas, objeto de comentários  mais adiante.  

A História mostra que o governo direto não conseguiu perdurar.  Sobraram dele 

alguns institutos, como o plebiscito, ainda utilizado.  61

 

Atualmente, a democracia direta é praticada apenas em alguns cantões suíços, onde 

a população é pequena e os resultados nem sempre registram eficiência.  62    

Mesmo na Grécia Antiga, a chamada democracia nunca significou o governo 

exercido direta e exclusivamente pelo povo.  Em alguns períodos o povo ateniense 

decidia sobre todas as coisas, porém não exercia efetivamente seu poder.  63  A 

própria idéia de “povo” não abrangia todos os indivíduos que viviam em caráter 

permanente na cidade-Estado, apenas uma parte pequena deles.  De um total de 

cerca de 230 mil pessoas, cerca de 150 mil eram escravos, sem qualquer direito.  Do 

restante de 90 mil pessoas livres, 60 mil eram mulheres e crianças, que não tinham 

direitos políticos, e os habitantes da parte mais distante da cidade não compareciam 

às assembléias políticas, o mesmo  acontecendo com os próprios citadinos. A lei 

exigia que o “povo inteiro” tomasse as decisões mais importantes, mas os que 

compareciam não passavam de 6 mil. 64   Era facultado a todo o cidadão falar ao 

povo, desde que estivesse no gozo dos direitos políticos e atendesse algumas 

exigências: sem dívida com o tesouro público, legitimamente casado, respeitador dos 

bons costumes, possuísse propriedade de terra na Ática, entre outros. 65   A própria 

consciência de liberdade e de igualdade,  tão propalada e de que se orgulhavam os 

atenienses, pode ser questionada.  A liberdade significava que somente obedeciam a 

                                                           
61  Ibidem, p. 231. 
62 Cf. Barthélemy e Duez, Traité de Droit Constitutionnel, Ed. Dalloz, Paris, 1933, p. 84, apud Darcy Azambuja, 
ob. cit., p. 223.  
63 Jean Haesaert, Sociologie Générale, Bruxelas, Erasme Ed., 1956, p. 19, apud Darcy Azambuja, ob. cit., p. 216. 
64 G. Glotz, La cité grecque, Ed. Renaissance, Paris, 1928, p. 180-181, apud Darcy Azambuja,  ob. cit., p. 216-
217. 
65  Fustel de Coulanges, La cité antique, Livro V, cap. XI, p. 179, apud Darcy Azambuja, ob. cit., p. 217. 
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leis votadas por eles próprios e executadas por autoridades por eles eleitas.  As leis 

tinham caráter de normas jurídicas, sociais, morais e religiosas, não ressalvando a 

liberdade de pensamento nem de palavra.  Havia  igualdade só na esfera política, 

existindo profundas desigualdades econômicas, uma das causas do declínio e do fim 

da democracia grega.  66

 

Em face das alegadas dificuldades em se exercitar a democracia direta, Dalmo 

Dallari vê a possibilidade de viabilizar a participação direta do povo mesmo nos 

grandes Estados, contando com a ajuda dos recursos da tecnologia moderna, como 

terminais de computadores para captar e transmitir informações para uso para fins 

políticos e desde que superadas resistências por políticos profissionais, contrários a 

tais avanços democráticos, preferindo manter o sistema de  representação.  67

 

 

1.2.2   A democracia indireta ou representativa: a essência da representação 
 
 
Na democracia representativa, conforme conceitua Dalmo Dallari, “o povo concede 

um mandato a alguns cidadãos, para, na condição de representantes, externarem a 

vontade popular e tomarem decisões em seu nome, como se o próprio povo 

estivesse governando.”  68

 
Na lição de Meirelles Teixeira, é aquela democracia “em que o conjunto da Nação, a 

totalidade do povo, mediante sufrágio universal, participa da designação dos 

governantes, que o representam”. 69

 

Para essa representação, ela pressupõe um conjunto de instituições que regulam a 

participação popular no processo político, envolvendo os direitos políticos que 

qualificam a cidadania, tais como as eleições, o sistema eleitoral, os partidos 

políticos, e que se encontram na Constituição Federal, sob os artigos 14 a 17.  70

 

                                                           
66 Darcy Azambuja, ob. cit., p 217-218. 
67 Dalmo de Abreu Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado, 19ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, p. 130.  
68 Ibidem, p. 132.   
69 José Horácio Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 488. 
70 José Afonso da Silva,  ob. cit., p. 125. 
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A democracia representativa (indireta) permite uma participação popular indireta, 

periódica e formal, valendo-se de instituições eleitorais que disciplinam as técnicas 

de escolha dos representantes do povo.  Esta eleição periódica das autoridades 

governamentais, porém, não esgota a ordem democrática com o mero ato do  

cidadão de designar pessoas para os cargos.  Exige a presença de partidos, com 

programas governamentais, e o sufrágio universal, transformando as eleições, de 

pura função de designação, em instrumento de escolha de políticas governamentais 

pelos cidadãos, dando seu consentimento ou rejeição, e conferindo legitimidade às 

autoridades eleitas.  É a forma pela qual o povo participa no processo político e na 

formação da vontade do governo.  71

 

O princípio básico da República é a busca da eficácia da soberania popular. O meio 

utilizado é um conjunto de instituições que se pretende funcionem de maneira 

harmônica, visando assegurar, da melhor maneira possível, esse objetivo. Geraldo 

Ataliba destaca as instituições que tratam de preservar a legitimidade dos 

instrumentos de representação, dos meios de controle de fiscalização dos 

mandantes sobre os mandatários e outros institutos criados para proteger os 

mecanismos republicanos e as liberdades públicas.  Desse complexo sobressai a 

conclusão de que os exercentes da função pública o fazem a título de representantes 

da comunidade ou do povo, de modo que devem realizar sua vontade  e concretizar 

seus propósitos, “conforme a importância dos valores popularmente consagrados, na 

Constituição ou nas leis”. 72

 

Por essa razão, o mandato coloca-se como instituto central e ponto de referência dos 

demais institutos informadores da república, sendo que as maneiras de manifestação 

do instituto  do mandato popular determinam as características essenciais do regime.  

A idéia de representação e o instituto do mandato,  do ponto de vista jurídico, são 

explicados pela relação de administração,  trabalhada por Ruy Cirne Lima com o uso 

de categorias do direito administrativo.   A própria conceituação do consentimento 

                                                           
71 Cf. Nils Diederich, “Eleccions, sistemas electorales”, em Marxismo y Democracia (Enciclopedia de 
Conceptos Básicos): Política 3, Madri, Ed. Riodurero, 1975, p. 1, trad. de Joaquín Sanz Guijarro, apud José 
Afonso da Silva, ob. cit., p. 125. 
72 A expressão “povo” é utilizada, juridicamente, como “conjunto dos cidadãos de um Estado”. Geraldo Ataliba, 
República e Constituição, 2ª ed. atualizada por Rosalea Miranda Folgosi, São Paulo, Malheiros Editores, 1998, p. 
89-90. 
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popular -- que se apoia no contrato social  -- tem seu aperfeiçoamento na figura do 

mandato como instituto jurídico.  73

 

O instituto do mandato sintetiza toda a idéia de representatividade, cerne das 

instituições da república, tornando-as viáveis.   Em sua evolução, os mandatos 

trazem duas características essenciais: a periodicidade e a responsabilidade.  A 

periodicidade implica a alternância do poder, ao menos como possibilidade,  visando 

o respeito aos direitos da minoria.  Trata-se de equilibrar a deformação  feita do ideal 

republicano da vontade geral que foi aplicado na França, num primeiro momento, 

como ditadura da maioria, anulando-se as minorias e violando os direitos individuais 

em nome daquela.  A idéia de responsabilidade implica as noções de prestação de 

contas e fiscalização dos mandatários pelos mandantes.  74

 

Podemos acrescentar que a fiscalização dos mandatários constitui um direito 

reconhecido também às minorias, dentro da república democrática.  75  76

 

Quanto à relação de representação, Sampaio Dória  sublinha analogias nominais e 

conceituais entre o mandato político e a relação privada de mandato, concluindo ser 

o mandato político espécie do gênero mandato.  Em síntese, “1º o representante tem   

de querer com o povo, ou como o povo, e nunca em nome próprio, como em causa 

própria; 2º as atribuições dos governantes são as instruções do povo em leis ou 

costumes, ou tudo o que estiver implícito na finalidade do encargo; 3º com a eleição 

de governantes, o povo não aliena o direito de os chamar a contas, e responsabilizá-
                                                           
73 Ibidem, p. 90. 
74 Ibidem, p. 90-91. 
75 No intuito  de alcançar uma moralização das campanhas eleitorais e melhor garantir a necessária 
representatividade do mandato, coibindo a corrupção eleitoral, entendemos que significou grande reforço  a 
aprovação da Lei nº 9.840, de 28 de setembro de 1999 (DOU de 29/09/99),  alterando dispositivos da Lei nº 
9.504/97 e da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral).     
76 Em relação ao Brasil, Manoel Gonçalves Ferreira Filho aponta numerosos dispositivos legais disseminados 
pelo ordenamento nacional que se dispõem a controlar e fiscalizar os representantes eleitos para evitar o 
desvirtuamento de suas funções.   Na Constituição Federal,  visando o plano político (arts. 14, § 9º;  17, II e III),  
o plano administrativo (arts. 70, par. único; 37, caput e XXI) e o plano parlamentar (art. 54);  como instrumentos 
de repressão:  a ação popular (art. 5º, LXXIII); a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, 
indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário (art. 37, § 4º); a perda do mandato parlamentar (art. 55) e a  
responsabilidade do Presidente da República (art. 85, V).  Refere  no plano institucional, ainda na Carta Magna, o 
sistema externo de tomada de contas: Tribunal de Contas (art. 71 e segs.); Ministério Público (art. 129, III). E, por 
fim, lembra o cuidado com o tema na legislação ordinária eleitoral e partidária, administrativa e, também, no 
Código Penal. “A corrupção como fenômeno social e político”.  Revista de Direito Administrativo, Fundação 
Getúlio Vargas, RG, Livraria e Editora Renovar,  julho/setembro-1991, nº 185, p.1-18, apud Marie Madeleine 
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los pelo que tenham feito, ou deixado de fazer; 4º o governante é autodeterminante 

na técnica com que desempenhe seu mandato”.  77  

 

Segundo Meirelles Teixeira, “a essência da ‘representação’ consiste (...) na distinção 

entre o titular do poder político (povo) e os seus representantes,  que desse poder 

têm apenas o exercício, geralmente durante certo tempo, apenas”.   Na Constituição 

Federal, a essência da representação, ou do regime representativo, está delineado 

no artigo 1º, parágrafo único: o poder emana do povo, significando que o povo é o 

titular de todo o poder político, mas o exercício desse poder cabe aos representantes 

eleitos ou diretamente ao povo, nos casos constitucionalmente previstos.  Reconhece 

que o regime representativo repousa em certas ficções: por exemplo, de que o 

cidadão seja um homem sem interesses particulares, independente, sem 

preconceitos e paixões, para só pensar e procurar atender os interesses da 

coletividade e de que “a vontade do representante seja sempre idêntica, em cada 

momento, e a propósito de cada problema, à dos seus representados”  78  

 

Quatro teorias pretendem determinar a natureza jurídica da representação política: 

teoria do mandato, teoria do órgão, teoria do mandato representativo e teoria da 

eleição simples escolha:   

 

1) A teoria do mandato é copiada do Direito Civil, segundo o qual o mandatário age 

em nome do mandante e não deve exceder os poderes recebidos, sendo, ainda, 

obrigado a prestar contas de sua gestão.  A aplicação desta teoria à 

representação política resultaria no mandato imperativo, dos antigos Estados 

Gerais franceses, em que os deputados recebiam instruções expressas, e que é 

repelido pelo Direito Público moderno.   Implicaria, segundo Duverger, também a 

adoção do recall, instituto que prevê a revogação do mandato, apoiando, de certa 

forma,  na doutrina da soberania popular fracionada, em que cada indivíduo se 

apresenta como titular de uma parte da soberania nacional; 

                                                                                                                                                                                
Hutyra de Paula Lima, “Corrupção: obstáculo à implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais”, 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ed. Revista dos Tribunais, out.-dez. 2000, nº 33,  p. 193.  
77 Antonio Sampaio Dória, Direito Constitucional, v. I,  São Paulo, Max Limonad, 1962, p. 312, apud Geraldo 
Ataliba, ob. cit., p. 94. 
78 José Horácio Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 487-488. 
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2) A teoria do órgão, de origem alemã, está ligada à “teoria da nação como mero 

órgão do Estado, sendo este considerado o titular da soberania”.  Meirelles 

Teixeira considera esta teoria antidemocrática, visto que a soberania reside na 

nação e não no Estado.  A teoria da soberania do Estado leva a considerar-se o 

Direito como pura criação do Estado, o que não é verdade e a teoria orgânica 

reduz o povo ao simples  papel de designar o “órgão secundário” do Estado, o 

Parlamento.   

3) A teoria do mandato representativo, de origem francesa, é uma síntese da teoria 

do órgão e da teoria do mandato.  Por esta teoria, cada deputado ou 

representante governamental recebe um mandato de toda a nação, e não mais 

de seus eleitores.  Não se reveste dos atributos do mandato civil, como 

revogabilidade,  prestação de contas,  entre outros.  São suas características:   a) 

cada deputado recebe um mandato político de toda a nação, sendo o mandato 

coletivo,  como  conseqüência da  indivisibilidade da    soberania;    b) esse 

mandato é irrevogável, não se sujeitando a condições ou prestações de contas e 

o representante é independente;  c)   o objeto do mandato é o exercício da 

soberania em nome da nação,  que continua sendo o titular dela, visto que a 

soberania é inalienável e a nação apenas delega o seu exercício aos 

representantes; d)  a essência da representação política é o “querer pela nação, 

em nome da nação”, não havendo transferência de poderes determinados, mas 

“um mandato geral, para agir livremente, decidir livremente, como decidiria a 

própria nação”.   A independência dos representantes é assegurada pelas 

imunidades parlamentares e pela inviolabilidade no exercício do mandato,  por 

opiniões,  palavras e votos. Muitos autores, em face da diferenciação entre a 

vontade efetiva da nação e a vontade dos seus representantes, repelem a teoria 

do mandato representativo, adotando a teoria da eleição simples.    

4) A teoria da eleição simples escolha é uma seleção pelo voto dos mais capazes 

ou de pessoas em quem a nação deposita confiança,  sem que exista o caráter 

de delegação de poderes.  É adotada hoje, ainda, por autores como Barthélemy-

Duez e Orlando.    79 

 

A desvinculação do mandato político de sua origem privada, com o seu exame à luz 

de princípios publicísticos, é afirmada por Dalmo de Abreu Dallari, vendo nele 
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características peculiares que dão autonomia ao instituto.  Considera o mandato 

político “uma das mais importantes expressões da conjugação do político e do 

jurídico”.   Pela descrição de suas peculiaridades, corresponde ao que Meirelles 

Teixeira denomina de mandato representativo.   Com efeito, são as suas 

características: a) o mandatário, eleito por uma parte do povo, expressa a vontade de 

todo o povo, ou da circunscrição eleitoral onde foi candidato, decidindo em nome 

deles; b) apesar de obtido mediante um certo número de votos, não fica vinculado a 

determinados eleitores, que nem sequer são identificáveis;  c) apesar de decidir em 

nome do povo, o mandatário tem plena autonomia e independência; d) o mandato é 

outorgado em caráter geral para a prática de todos os atos de competência do eleito; 

e) o mandatário não deve explicação dos motivos de suas opções, daí não poder ser 

responsabilizado; f) em regra, o mandato é irrevogável, sendo conferido por prazo 

determinado.  80  

 

Para Hans Kelsen trata-se de uma ficção considerar a identidade de vontades entre 

representante e representados como a essência da representação, no caso de 

representação parlamentar ou política. Cientificamente, é legítimo o uso do conceito 

de representação no sentido do dever de exercerem os representantes sua função 

no interesse dos representados, ainda que não vinculados juridicamente, e no 

sentido de se reconhecer que a representação parlamentar modifica essencialmente 

o princípio democrático da autodeterminação dos povos.  Trazendo suas palavras:   

“Como no uso jurídico da linguagem os interesses são mais ou menos identificados 

com a vontade, presumindo-se que aquilo que um indivíduo ‘quer’, é do seu 

interesse, crê-se encontrar a essência da representação no fato de a vontade do 

representante ser a vontade do representado, crê-se que o representante, através da 

sua atuação, não realiza a sua própria vontade mas a vontade do representado.  Isto 

é uma ficção (...)“.  Essa ficção da identidade de vontades é mais patente ainda 

quando:  “a vontade do representante não está de forma alguma vinculada através 

da vontade do representado, como no caso da representação legal dos incapazes ou 

da representação do povo por um parlamento moderno, cujos membros são 

juridicamente independentes no exercício da sua função (o que costuma caracterizar-

se dizendo que eles têm um ‘mandato livre’).  Assevera, ainda, que “o fato de o 

                                                                                                                                                                                
79 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 493-497. 
80 Dalmo de Abreu Dallari,  Elementos de Teoria Geral do Estado,  cit., p. 134. 
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parlamento ser eleito pelo povo (...), em nada modifica o caráter fictício da atribuição 

implícita no conceito de representação.”   Reforça, ainda, que: “decisiva é apenas a 

idéia de que a função deve ser realizada no interesse daquele indivíduo ou daqueles 

indivíduos aos quais se atribui a função.  Questiona, ainda, “sob que condições é 

cientificamente legítimo o uso dos conceitos de organicidade ou de representação”.  

A sua resposta é:  “(...) sob o pressuposto de, com a atribuição a outro indivíduo ou a 

outros indivíduos – especialmente a todos os que formam a comunidade estadual, à 

população do Estado --, ou seja, com a representação, não queremos significar 

senão que o indivíduo que realiza a função está juridicamente, ou ético-politicamente 

apenas, vinculado a realizar esta função no interesse do indivíduo ou dos indivíduos 

aos quais, precisamente por isso, essa função é atribuída.  Aponta que o uso da 

ficção é incientífico, quando “(...) com a figuração do parlamento como representação 

do povo, se pretende esconder a modificação essencial que o princípio democrático 

da autodeterminação dos povos sofre pelo fato de ser limitado à escolha do 

parlamento por um grupo mais ou menos extenso de cidadãos (...). 81    (grifamos) 

 

Também, na opinião de Luís Carlos Sáchica, a representação política está baseada 

no mito da “identidade entre povo e representante popular” , que tende “a fundar a 

crença de que, quando este decide é como se decidisse aquele, que o segundo 

resolve pelo primeiro, que sua decisão é a decisão do povo; que, em tal suposição, o 

povo se autogoverna, sem que haja desdobramento, atividade, relação intersubjetiva 

entre dois entes distintos; o povo, destinatário das decisões, e o representante, autor, 

autoridade, que decide para o povo”. ( grifos no original)   82

 

Na mesma linha, como bem salienta Darcy Azambuja, a representação, do ponto de 

vista rigorosamente jurídico,  envolve uma presunção legal.  Presume-se que “as 

manifestações da vontade de certos indivíduos ou grupos de indivíduos têm a 

mesma força e produzem os mesmos efeitos como se emanassem diretamente da 

nação, em que reside a soberania”.  83

 

                                                           
81 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito,  tradução João Baptista Machado, São Paulo, Martins Fontes, 1999, p. 
331-334 
82 Cf. Luís Carlos Sáchica, Democracia, Representación, Participación, Costa Rica, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), 1985, p. 15, apud José Afonso da Silva, 
ob. cit., p. 127.  
83 Darcy Azambuja, Teoria Geral do Estado,  ob. cit., p. 266. 
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O mandato representativo acoberta uma ficção, também  na opinião de José Afonso 

da Silva, afirmando que inexiste representação, tratando-se a designação de 

mandatários mera “técnica de formação dos órgãos governamentais.  Na democracia 

representativa, o princípio da participação popular estaria reduzido a só isso.  E, 

como os atos de governo se realizam pela vontade autônoma do representante, a 

eleição não resultará em governo de “expressão da vontade popular”.  A democracia 

representativa acaba tendo como base a “idéia de igualdade abstrata perante a lei”, 

de homogeneidade artificial, e tendo como fundamento o princípio individualista de 

participação no processo do poder do eleitor individualmente no momento da 

votação, sem outra influência qualquer sobre os rumos da política do país.   84

 

Além de Hans Kelsen, também Carré de Malberg aponta o caráter antidemocrático 

do mandato representativo e nega a possibilidade de construção de uma teoria 

jurídica da representação, vendo nela apenas essência política.  85  Meirelles Teixeira 

discorda da segunda parte, por considerar possível construir uma teoria jurídica da 

representação, partindo-se da noção e dos atributos da soberania nacional.   No que 

pertine a dissociação entre a vontade da nação e a vontade dos representantes, para 

a aproximação do ideal democrático existem recursos como a iniciativa, o plebiscito e 

o referendum, remédios esses reputados como eficazes por Kelsen.  Essa 

dissociação apontada pode ser debitada à falta de uma cultura política para organizar 

verdadeiros partidos políticos.  Agregando-se esses elementos, o mandato 

representativo poderá cumprir melhor seu papel na afirmação do ideal democrático.  
86

 

A representação, como adotada hoje, teve como sua base doutrinária a soberania 

nacional, a vontade geral, o eu comum de Rousseau.   Darcy Azambuja esclarece 

que 

 

 “a nação delega o exercício do poder aos seus representantes, continuando, 

porém, como a fonte de toda a autoridade.  O governo, ou mais precisamente, 

                                                           
84 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 126-127.  
85 Ibidem, p. 496-497. 
86 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 497. 
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os Poderes Executivo e Legislativo, são os representantes temporários, os 

executores eleitos da vontade geral”. 87   

 

A representação política pode ser definida como uma representação eletiva. Essas 

eleições têm as características de competitivas e devem oferecer um mínimo de 

garantias de liberdade de escolha, manifestada pela expressão do sufrágio.  Trata-se 

de um   processo político complexo envolvendo   elementos diversos, podendo ser 

exercido sobre pessoas, e sobre programas e atos políticos.    88

 

Com efeito, a democracia representativa pressupõe a existência de um conjunto de 

instituições que regulam a participação popular no processo político, envolvendo os 

sistemas partidário e eleitoral.  Reconhecemos que a “representação” será tanto mais 

fidedigna, quanto mais esclarecido estiver o povo politicamente, refletindo a opinião 

de  José Afonso da Silva e de José Horácio Meirelles Teixeira, para quem os partidos 

políticos, os sindicatos, os meios de comunicação, que vão formando a opinião 

pública, acabam servindo de controle sobre os mandatos dos eleitos.  89

 

A democracia representativa, ou o regime representativo, é o sistema de governo 

comum adotado em grande parte dos Estados modernos.  No últimos decênios, 

porém, a doutrina política e a legislação constitucional propuseram e adotaram 

modificações no regime representativo, surgindo uma nova modalidade de 

democracia, a democracia semidireta.  90

 

1.2.3   Democracia semidireta 
 

Esta forma de democracia tem atraído os movimentos sociais do pós-guerra, já que 

as grandes decisões ficam nas mãos do titular do poder. Paralelamente, a doutrina 

veio reconhecendo as restrições da democracia indireta e passou a estimular a 

utilização de instrumentos da democracia direta, introduzindo-o na legislação dos 

países ocidentais.   Assim, as Constituições pós-guerra vêm estimulando os 

mecanismos de democracia mista, como a Constituição de Portugal de 1976, quando 
                                                           
87 Darcy Azambuja, ob. cit., p. 266-267. 
88 Cf. Maurizio Cotta, Representação Política. In:  Dicionário de Política, vol II, ob .cit., p.  1104. 
89  José Afonso da Silva, cit., p. 127; J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit.,  p.  497. 
90 Darcy Azambuja, ob. cit., p. 223.  
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declara que o Estado deve estimular a participação das organizações das classes 

trabalhadoras para definir, controlar e executar todas as grandes medidas 

econômicas e sociais; permite que organizações populares de base  participem, na 

forma da lei, do exercício do poder local ou  estabelece formas de participação 

popular na administração da justiça.  Também a Constituição espanhola de 1978 

prevê que a lei regulará “a audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de 

las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimento de 

elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”.  Embora sem 

previsão expressa na Constituição, os Estados Unidos acolhem, atualmente, os 

instrumentos de participação popular no governo, tais como audiências públicas ou 

iniciativa popular legislativa.  91

 

A democracia semidireta é a combinação de instituições  de participação direta com 

instituições de participação indireta.  92   Tratam-se de “controles  democráticos 

diretos” que constituem verdadeiros “reforços da democracia”, como os denomina 

Pontes de Miranda, “uma volta da solução de questões políticas capitais ao próprio 

povo, à decisão direta deste”.  93  

 

Nagib Slaibi Filho, no texto já referido, designa a democracia semidireta como 

democracia mista ou participativa ou plebiscitária, entendendo que se manifesta 

quando se combinam as duas formas, a democracia direta e a democracia indireta, 

“reservando-se o povo, por previsão na Constituição e nas leis, para decidir as 

questões que repute mais importantes e deixando as outras questões para a decisão 

pelos representantes por ele escolhidos”.  

 

A democracia semidireta ou semi-indireta é entendida por Brito Filomeno como 

aquela “em que as deliberações de interesse coletivo são tomadas pelos 

representantes do povo, mas há possibilidade de que algumas o sejam por aquele, 

diretamente”.  94

 
                                                           
91 Nagib Slaibi Filho, Anotações à Constituição de 1988: aspectos fundamentais, Rio de Janeiro, Forense, 1989,  
p. 141-142. 
92 José Afonso da Silva,, cit., p. 128. 
93 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 474. 
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Dalmo Dallari considera que os institutos, embora considerados por alguns autores 

como característicos da democracia direta, não possibilitam que o povo tenha uma 

ampla discussão antes da deliberação, pelo que são classificados pela maioria da 

doutrina como representativos da democracia semidireta. Aponta essas instituições: 

o referendum, o plebiscito, a iniciativa, o veto popular, o recall. 95

 

O referendum consiste na consulta à opinião pública para a introdução de uma 

emenda constitucional ou de uma lei ordinária.  96    

 

O que se submete à decisão popular é um ato normativo, uma lei ou projeto de lei, 

afirma, também, Meirelles Teixeira.  Os cidadãos vêm, por este meio, tomar parte 

direta na tarefa legislativa, aprovando ou rejeitando medidas de caráter legislativo.  

Neste caso, constitui um verdadeiro veto popular.  A colaboração do corpo eleitoral 

na função legislativa pelo referendum pode ser um dos requisitos da elaboração das 

leis, “constituindo a aprovação popular um elemento decisivo na criação das normas 

jurídicas”.      

 

Esse instrumento pode ser facultativo, com a iniciativa do próprio Legislativo, do 

Executivo, de uma parte do eleitorado ou dos Estados federados, nos países de 

regime federativo, ou obrigatório, caso a manifestação do corpo eleitoral seja 

elemento imprescindível na elaboração e validade das leis.  A aplicação do referendo 

pode ocorrer antes ( “referendum” pré-legislativo)  ou depois  (pós-legislativo) de 

efetuada a tarefa do legislativo.  Existe o referendum consultivo, que não obriga o 

Legislativo nem o Executivo, consistindo em pronunciamento popular sobre certa 

medida legislativa que se pretende tomar.  O corpo eleitoral apenas aconselha 

politicamente os órgãos governamentais, participando indiretamente da tarefa 

legislativa se o resultado da consulta for acatado.  Não existe aqui participação 

jurídica do eleitorado na formação da lei.  97  

 

                                                                                                                                                                                
94 José Geraldo Brito Filomeno, Manual de Teoria Geral do Estado, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1999, 
p. 113.  
95 Dalmo de Abreu Dallari, ob. cit., p. 130.  
96 Ibidem, p. 130. 
97 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 475-476. 
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Alguns preferem considerar o plebiscito como um referendum consultivo.  Trata-se de 

uma consulta prévia da opinião popular.  Conforme o resultado, serão adotadas, se 

necessário, providências legislativas.  98  

 

Meirelles Teixeira define-o como “expediente destinado a obter o voto popular direto 

sobre um assunto de importância política, ou especialmente para criar alguma 

situação política mais ou menos permanente”.  O plebiscito difere do referendum, 

porquanto aquele tem por objeto de decisão popular uma questão  política, uma 

situação atual ou futura, enquanto referendum é dirigido para uma decisão sobre ato 

normativo, uma lei.  

 

O plebiscito pode ser utilizado sobre fato já ocorrido ou como consulta sobre alguma 

decisão.  

 

Na Constituição do Brasil está prevista a realização obrigatória de plebiscito no caso 

de incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados-membros, para 

anexação a outros ou para formarem novos Estados.  Trata-se do art. 18, §§ 3º e 4º.   
99

 
 Na iniciativa popular, um certo número de eleitores tem o direito de propor uma 

emenda constitucional ou um projeto de lei. 100 Consiste a iniciativa popular ou 

iniciativa, simplesmente, em atribuir a uma certa parte ou porcentagem do eleitorado 

o “direito de iniciar ou propor a legislação, que deverá ser elaborada pelo Legislativo”.  

Segundo Meirelles Teixeira, é uma prática mais avançada do que o referendo e tem 

por fim proteger a comunidade contra a inércia do corpo legislativo.  Enquanto o 

referendo protege contra atos positivos dos legisladores, a iniciativa protege contra 

as suas omissões.  Pode haver uma combinação entre a iniciativa e o referendum, 

quando o projeto de lei de iniciativa popular, após aprovado pelo Legislativo, deva  

ser submetido novamente à aprovação final do povo.  Conforme o objeto em que 

recair, pode ser iniciativa constituinte, em caso de emenda à Constituição, ou 

legislativa,  caso seja proposta lei ordinária.  101  A Constituição do Brasil de 1988 

                                                           
98 Dalmo de Abreu Dallari, ob. cit., p. 130-131. 
99 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 474-475. 
100 Dalmo de Abreu Dallari,,  ob. cit., p. 131. 
101 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 477-478. 
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acatou apenas a forma de iniciativa para lei ordinária, excluindo para emenda 

constitucional. 

 
O veto popular é um instituto semelhante ao referendo.  Pelo veto popular, dá-se um 

prazo aos eleitores, após a aprovação de um projeto pelo Legislativo, prazo esse, em 

geral, de sessenta a noventa dias, para requererem a aprovação popular.  A lei não 

entra em vigor durante esse prazo.  Um certo número de eleitores pode solicitar a 

continuidade da suspensão até a eleição seguinte, quando o eleitorado decidirá se 

ela deve ser posta em vigor, ou não.  102 Consiste na desaprovação de matéria já 

votada pelo Legislativo.  103

 

O recall é uma instituição norte-americana que se aplica em duas hipóteses 

diferentes: para revogar a eleição de um legislador ou funcionário eletivo ou para 

reformar decisão judicial sobre a constitucionalidade de alguma lei.  Mesmo nos 

Estados Unidos seu uso é muito raro pelos inconvenientes que traz em ambas as 

modalidades, conforme ensina Dalmo Dallari.   104  

 

O recall ou revogação é um direito, atribuído ao povo, de “suprimir os efeitos 

(revogar) dos mandatos de seus representantes, isto é, certos atos legislativos 

julgados inconvenientes para o interesse coletivo, ou mesmo de revogar o próprio 

mandato”.  105

 

Meirelles Teixeira analisa a natureza jurídica desses controles democráticos diretos.  

Difere conforme a teoria de soberania que se adote.   Para os adeptos da teoria 

orgânica da soberania – que considera o Estado como seu titular, sendo a nação 

simples órgão do Estado – essas manifestações da vontade popular têm a natureza 

de atos do próprio Estado.     

 

Para a teoria da soberania nacional – que é adotada expressamente pela nossa 

Constituição, no  artigo 1º,   e pelas Constituições dos Estados democráticos 

                                                           
102 Dalmo de Abreu Dallari, ob. cit., p. 131. 
103 José Geraldo Brito Filomeno, ob. cit., p. 113.  
104 Dalmo de Abreu Dallari, ob. cit., p. 131-132. 
105 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 478-479. 
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modernos – constituem manifestação da vontade do povo, em outras palavras, da 

própria soberania nacional.  106

  

Analisando as vantagens desses controles democráticos diretos, Meirelles Teixeira 

aponta as seguintes: a)  realização mais efetiva do princípio de identidade entre o 

povo  e o governo; b) a correção dos erros e das omissões dos representantes e da 

corrupção desses órgãos de representação por grandes interesses que interferem e 

procuram, e muitas vezes conseguem,  dominar a vida política dos países;  c)  além 

de fiscalizar a ação das assembléias legislativas,  combate o conservantismo político 

em sua inércia social; d) através do plebiscito e do referendo,  são resolvidas 

situações imprevistas e são  decididos problemas novos de governo e, ainda, 

reajustada a ação deste com a vontade popular.   Acrescenta, ainda, o eminente 

professor paulista que o sucesso desses instrumentos depende das várias 

circunstâncias históricas, das condições culturais, econômicas, políticas de cada 

sociedade política e da forma de governo adotada.  107

 

Ainda na vigência da Constituição anterior, Meirelles Teixeira levantou uma 

discussão quanto à possibilidade de adoção desses instrumentos junto com o regime 

representativo. Com opinião favorável,  Pontes de Miranda diz que o princípio 

representativo “não exclui a maior cópia de contatos da estrutura estatal com o povo, 

quer mediante a permissão da iniciativa popular, quer mediante quaisquer outras 

formas plebiscitárias”.  Themistocles Cavalcanti segue a mesma opinião, embora 

reconheça sua possibilidade de aplicação aos governos locais.  De forma contrária, 

Carlos Maximiliano entende que os controles democráticos diretos não combinam 

com o regime representativo.   Concluindo, Meirelles Teixeira opta pela posição de 

Pontes de Miranda e de Themistocles Cavalcanti, por considerar que os “controles 

democráticos diretos não desvirtuam (...) o governo representativo.  Onde quer que 

se adotem ou pratiquem, existem ao lado dos corpos e assembléias representativas, 

constituindo apenas o corretivo às falhas e deficiências destas, complemento 

necessário ao jogo e funcionamento dos poderes”.   Essa análise revela grande 

                                                           
106 Ibidem, p. 480.  
107 Ibidem, p. 481-482. 
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atualidade, porquanto, à exceção do recall e do veto popular, os demais instrumentos 

foram incluídos na Constituição de 1988.  108

 

A Constituição do Brasil combina representação e participação direta, afastando-se, 

assim, da simples participação popular indireta.  É o que se depreende do parágrafo 

único do artigo 1º, ao alinhar  a representação indireta, por meio de representantes, 

com  a representação direta do povo. José Afonso da Silva vê nessa conjugação de 

exercício do poder uma tendência para a democracia participativa.  109

 
Dissertando já sobre essa forma embrionária de democracia, a participativa, Calmon 

de Passos  110 observa que essa nova maneira de convivência política tem sua 

origem no convencimento de que o Estado não é neutro, nem um mediador sempre 

confiável e pode ocorrer que seus interesses entrem em conflito com aqueles da 

sociedade civil.  Torna-se, em algumas situações, aliado de forças econômicas 

dominantes, internas e internacionais, em prejuízo dos governados e é também 

gerador de privilégios corporativistas.  O papel da democracia participativa é 

institucionalizar controles,  pela sociedade civil, em relação ao poder político e ao 

poder econômico.  Assim, a democracia participativa exige: “participação nas 

decisões, sempre que possível; controle da execução, em todas as circunstâncias; 

acesso às informações, assegurado, no mínimo, a respeito de assuntos mais graves, 

a setores representativos da sociedade civil.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
108  Ibidem, p. 484-485, consoante observação de Maria Garcia, atualizadora da obra. 
109 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 124. 
110 Joaquim José Calmon de Passos. “Democracia, Participação e Processo”, em Participação e Processo. 
(coordenadores) Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1988, p. 93, apud Nagib Slaibi Filho, ob. cit., 3ª ed., 1992, p. 122-123.  
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Capítulo II 
 

OS PODERES DO ESTADO: A FUNÇÃO LEGISLATIVA 

 

2.1  O significado jurídico-político da função legislativa 
 
Embora constituindo um mito, tornou-se a vontade geral de Rousseau o fundamento 

de todo o direito público moderno e foi inscrita na maioria das Constituições 

promulgadas desde então.   111   Essa vontade geral, porém,  é de difícil aferição na 

prática, o que é reconhecido pelo próprio filósofo ao se referir à possibilidade maior 

de sua aplicação nos pequenos países, com menor população, onde é mais viável a 

reunião freqüente das pessoas. 112  Rousseau não reduzia essa vontade geral à 

simples concordância  das vontades particulares, mas entendia que era a que 

traduzisse o que há de comum em todas as vontades individuais, ou seja, o 

“substrato coletivo das consciências”.  113

 

A compreensão dessa vontade geral fica mais fácil quando associada ao significado 

da expressão bem comum.   Para Nicola Andreucci, “o conceito de Bem comum 

apresenta analogias com o de vontade geral, embora seja um conceito objetivo, 

enquanto este último é subjetivo, justamente pela mesma postura que ambos 

assumem com relação aos bens individuais ou às vontades particulares:  tanto o 

Bem comum como a vontade geral exprimem a vontade moral dos indivíduos”.   114

 

Nota-se que as idéias de vontade geral, conceito subjetivo, assim como  de bem 

comum, conceito objetivo, variam historicamente, acompanhando as mudanças 

sócio-político-econômico-culturais verificadas na sociedade e vão se traduzir em 

                                                           
111 A. Machado Paupério, O conceito polêmico de soberania, 2ª ed., Rio, Forense, p. 88-89.   
112  Darcy Azambuja, ob. cit., p. 61.  
113 Segundo esclarece Lourival Gomes Machado na obra de  Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social ou 
Princípios do Direito Político, Editora Nova Cultural: Coleção Os Pensadores: Rousseau, vol. I, 1999, ob. cit.,  p.  
85, nota  1. 
114 Esclarece Nicola Matteuci que “O conceito de bem comum é próprio do pensamento político católico e, em 
particular, da escolástica nas suas diversas manifestações desde S. Tomás a  J. Maritain, e está na base da 
doutrina social da Igreja, baseada no solidarismo”. Bem Comum. In: Dicionário de Política. Vol. 1, ob. cit., p. 
106-107.   
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exigências diferentes de democracia. E, nas mesmas sociedade e época, diverge a 

forma de se cumprir essa vontade geral e alcançar o bem comum consoante os 

interesses da ideologia que ambos manifestam.  

 

 

2.1.1 O Poder Legislativo: um poder constituído  
 

Atualmente, nos países de Constituição rígida, um dos corolários da rigidez é a 

distinção entre Poder Constituinte e poderes constituídos. Meirelles Teixeira pontua:   

 

“a etapa de exercício do poder político, através dos poderes constituídos, 

apresenta-se como etapa inferior de criação e aplicação de normas jurídicas, 

porque estritamente subordinada às normas constitucionais.  Tanto o Poder 

Legislativo, como o Executivo ou o Judiciário agem apenas nos limites estritos 

da Constituição, dela recebendo sua própria existência e a competência para 

agir numa determinada esfera de atribuições”. 115  (grifamos) 

 

Os Poderes Constituídos são o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder 

Judiciário.  116    Já o denominado poder de reforma, significando a faculdade ou 

poder de reformar a Constituição, por meio de emendas ou de revisão, tem como 

titular a quem a Carta Magna der essa atribuição.  Consoante o artigo 60, da 

Constituição de 1988, compete essa atribuição ao Congresso Nacional, dentro dos 

limites constitucionalmente expressos, agindo como Poder Constituinte derivado ou 

secundário, não pretendendo considerar o poder de reforma como um novo poder.  A 

atuação estaria circunscrita ao âmbito do poder constituído.  117   

 

Nessa condição, o Poder Legislativo está subordinado, em seu funcionamento, sua 

estrutura e relação com os demais Poderes,  à supremacia da Constituição, de onde 

recebe a competência para exercer sua função, e, assim, submetido ao Direito do 

Estado.  Transcrevemos as palavras de Elviro Aranda Alvarez neste sentido: 

 

                                                           
115 José Horácio Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 207. 
116 Ibidem, p. 203. 
117 Ibidem, p. 208. 
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“La supremacia de la Constitución y su ubicación central en la validez de todo 

el ordenamiento jurídico obliga a que la interpretación de sus normas – 

también las parlamentarias – se deban hacer de acuerdo con  dichos 

principios y reglas.  La soberania del Parlamento decae en favor de su 

consideración como órgano constitucional – Poder constituído – sometido al 

Derecho estatal.  Por ello, tanto su función como su estructura y relación com 

el resto de órganos constitucionales se há de hacer desde la posición que a 

cada uno les há atribuído la Constitución,  sin que ello suponga, a nuestro 

entender, restar presunción de legitimidad constitucional al Parlamento y sus 

decisiones”.   118

 

Na perspectiva de um novo modelo parlamentar, a Constituição outorga as 

competências ao Poder Legislativo e este atua por delegação do corpo eleitoral, a 

quem corresponde a última decisão, em determinadas situações. Referindo-se a 

esse novo modelo de parlamento, invocamos as palavras de  J. Capo Giol:   

 

“...éste no es soberano, porque sus competencias no le pertenecen por 

derecho  proprio, sino en la medida que se las otorga la Constitución;  no lo es 

tampoco porque los restantes poderes del Estado no derivan su legitimidad de 

una concesión parlamentaria;  no lo es, finalmente, porque actúa 

simplesmente por delegación del cuerpo electoral a quien, en determinados 

supuestos, corresponde la última decisión”.    119  (grifamos) 

 

 

 

                                                           
118 Traduzimos:  “A supremacia da Constituição e sua posição central de validade de todo o ordenamento 
jurídico obriga que a interpretação de suas normas – também aquelas parlamentares – devam ser feitas de 
acordo com tais princípios e regras.  A soberania do Parlamento cai em favor de sua consideração como órgão 
constitucional – Poder constituído – submetido ao Direito do Estado.  Por isto, tanto sua função,  como sua 
estrutura e relação com os resto dos órgãos constitucionais deve existir na posição que a cada um lhes atribuiu a 
Constituição, sem que isto crie, em nosso entendimento, uma presunção de legitimidade constitucional ao 
Legislativo e a suas decisões”. Elviro Aranda Álvarez, Los actos parlamentarios no normativos y su control 
jurisdiccional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 58-59. 
119  Traduzimos: “... este não é soberano, porque suas competências não lhe pertencem por direito próprio, mas 
na medida em que lhe outorga a Constituição: nem é também (...soberano...),  porque os restantes poderes do 
Estado   não derivam sua legitimidade de uma concessão parlamentar; nem é, finalmente, porque atua 
simplesmente por delegação do corpo eleitoral, a quem, em determinadas hipóteses, corresponde a última 
decisão”. J. Capo Giol, La Institucionalización de las Cortes Generales, Barcelona, Publicacions i edicions de la 
Univesitat de Barcelona, 1983, p. 14, apud Elviro Aranda Álvares, ob. cit., p. 59. 
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2.1.2  A separação de poderes:  funções     
 

A Constituição Federal de 1988 optou, expressamente, pela separação de Poderes, 

ao converter esse princípio em cláusula pétrea, significando a parte da Carta Política 

que não pode ser objeto de emenda tendente à sua abolição.  120 No entanto, a 

análise do Poder Legislativo, assim como dos demais Poderes, deve ser feita à luz 

da nova concepção da velha divisão doutrinária de Montesquieu.  O axioma da 

separação de poderes repousa, agora, numa distinção funcional e orgânica de 

poderes. Parte considerável da doutrina reconhece que essa divisão é efetivamente 

de funções, e não de poderes.   

 

A distinção de funções do poder é diferente da divisão ou separação de poderes, 

segundo José Afonso da Silva, embora aponte para uma conexão necessária entre 

ambas.  A distinção de funções é: 

 

“especialização de tarefas governamentais à vista de sua natureza, sem 

considerar os órgãos que as exercem”.   

 

Já a divisão de poderes tem por conteúdo:  

 

“confiar cada uma das funções governamentais (legislativa, executiva e 

jurisdicional)  a órgãos diferentes, que tomam os nomes das respectivas 

funções, menos o Judiciário (órgão ou poder Legislativo, órgão ou poder 

Executivo e órgão ou poder Judiciário).  (...) A divisão de poderes fundamenta-

se, pois, em dois elementos: a) especialização funcional, significando que 

cada órgão é especializado no exercício de uma função (...); b) independência 

orgânica, significando que, além da especialização funcional, é necessário 

que cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula 

ausência de meios de subordinação”.  121

 

                                                           
120 Diz o artigo 60, § 4º:  “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: .... § 4º Não será 
objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) III – a separação dos Poderes (...)”.   
121 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 99. 
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Seguindo essa diretriz, Celso Bastos ressalta que a “chamada tripartição de poderes 

poderia ter sido melhor chamada de tripartição de funções, uma vez  que o poder ao 

povo pertence.  O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são meras funções 

desempenhadas pelo Estado, que exerce o poder em nome do povo”. A originalidade 

da teoria da tripartição é tributada a Aristóteles.  Montesquieu a seguiu e merece o 

reconhecimento por haver demonstrado que tal divisão permite um maior controle do 

poder que estaria nas mãos do Estado, por intermédio do sistema de “freios e 

contrapesos”.  Este confere a cada órgão o dever de exercer  as competências que 

lhe são atribuídas e, ainda, controlar o outro.   122

 

No Estado contemporâneo, a divisão rígida dessas funções está superada, pois cada 

um dos órgãos deve exercer suas atividades típicas e, mais ainda, outras que não 

seriam tipicamente suas.  Assim, na lição de Celso Bastos, o entendimento correto 

que se pode dar ao princípio da separação dos poderes é de -- à exceção das 

funções atípicas que a própria Constituição prevê:  “não permitir que um dos 

‘poderes’ se arrogue o direito de interferir nas competências alheias, portanto, não 

permitindo, por exemplo, que o Executivo passe a legislar e também a julgar ou que 

o Legislativo, que tem por competência a produção normativa, aplique a lei ao caso 

concreto”.  123   

 

Um resumo dos princípios gerais que regulam a separação dos poderes, feito por 

Meirelles Teixeira, traduz os parâmetros de sua aplicação atual:  

 

“a) que não existe separação absoluta, isolamento entre os Poderes, mas 

apenas independência e harmonia entre eles, isto é, coordenação, 

cooperação, influência recíprocas, visando um fim comum; 

  

b) o que à Constituição cabe é efetuar a distribuição de funções e 

competências entre os Poderes, atendo-se em maior ou menor grau à divisão 

lógica das funções estatais, como julgar mais conveniente e adequado à 

criação de um sistema político equilibrado, à eficiência do governo e à 

preservação da liberdade; 

                                                           
122 Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Constitucional, 22ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2001, p. 166. 
123 Ibidem, p. 166. 
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c) que dentro desse esquema constitucional devem os Poderes, respeitando-

o, respeitar-se reciprocamente a existência, a estabilidade e a esfera de 

competência constitucionalmente assinalada aos demais, e nisso consistirá 

sua independência e sua harmonia;  

 

d) o cidadão investido na função de um dos Poderes não poderá exercer a de 

outro, salvo as exceções previstas na própria Constituição; 

 

e) em caso de dúvida quanto ao Poder ao qual caberá determinada função, 

ato ou competência, deve o intérprete ater-se à natureza do ato ou função 

(competência normal), pois a competência excepcional deve ser 

expressamente estabelecida na Constituição, salvo se se tratar de uma função 

incidente à competência excepcional”.  124

 

Basicamente, a função legislativa típica é criar a lei.   Essa atuação, porém, deve 

respeitar um processo legislativo “democraticamente estruturado, o que exige 

organização política democraticamente adequada”, nas palavras de Calmon de 

Passos.  125     A grande responsabilidade em criar as leis é que elas irão servir para  

formar o Direito.  E, como ensina o mestre baiano:  

 

“O Direito é o que dele faz o processo de sua produção. Isso nos adverte de 

que o Direito nunca é algo dado, pronto, preestabelecido ou pré-produzido, 

cuja fruição é possível mediante simples utilização do já feito ou acabado. O 

Direito é produzido em cada ato de sua produção e subsiste com sua 

aplicação e somente é enquanto está sendo produzido ou aplicado”. 126  

 

No entanto, como função derivada do sistema de “freios e contrapesos”, é de 

competência exclusiva do Congresso Nacional, e, pois, também da Câmara dos 

Deputados, como uma de suas Casas, exercer,  mediante o controle externo,  a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
                                                           
124 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 599. 
125 José Joaquim Calmon de Passos, Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam”, Rio de 
Janeiro, Editora Forense, 1999,  p. 71. 
126 Ibidem, p. 25. 
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das entidades da administração direta e indireta (Poder Executivo).  Esse controle é 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União.  127  Tais formas de controle, 

segundo as palavras de Alexandre de Moraes, podem ser classificadas em político-

administrativo e financeiro-orçamentário.  128  

 

Poderão, ainda, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas 

Comissões, convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos 

subordinados diretamente à Presidência da República para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assunto previamente determinado.  A ausência injustificada 

importa em crime de responsabilidade. Esses esclarecimentos podem ser feitos por 

escrito, desde que assim solicitados pelas Mesas das Casas.  129

 

Pela nova Carta, o Congresso recuperou muitos dos  

seus poderes que haviam sido confiscados pelos governos militares por meio das 

seguidas reformas constitucionais que fizeram e teve as suas funções ampliadas, em 

comparação com a Constituição de 1946, conforme afiançam Argelina Cheibub 

Figueiredo e Fernando Limongi.  Um traço significativo da nova Carta é permitir a 

contribuição efetiva do Congresso na formulação de políticas públicas e a conquista 

mais importante do corpo legislativo é o seu novo espaço de participação no 

processo orçamentário e no controle das finanças públicas.  130  No mesmo sentido, 

Paulo Bonavides e Paes de Andrade afirmam que a Constituição de 1988 criou as 

possibilidades para que o Legislativo começasse, realmente, a ser Poder, com a 

ampliação de suas atribuições.  131     

 

Aprofundando o tema da função legislativa, buscamos os vários sentidos para a 

palavra “função” no dicionário e indicamos aqueles mais pertinentes ao tema: -- Ação 

própria ou natural dum órgão, aparelho ou máquina.  2. Cargo, serviço, ofício: a 

função pública.  3. Prática ou exercício de cargo, serviço, ofício.  4. Utilidade, uso, 

                                                           
127  Artigos 49, incisos IX e X; 70 e 71, da Constituição Federal. 
128  Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 6ª ed., São Paulo, Atlas, 1999, p. 360, apud Argelina Cheibub 
Figueiredo e Fernando Limongi, Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional,   Rio de Janeiro, Editora 
FGV, 1999, p. 175.     
129  Art. 50 e seus parágrafos, da Constituição Federal.  
130 Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi, ob. cit., p. 42 
131 Paulo Bonavides e Paes de Andrade, História Constitucional do Brasil, Brasília, 1990, p. 499. 
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serventia: Esta casa não tem função.  5. Posição, papel: Não consigo ver-me na 

função de feitor.   132

 

Nos conceitos de função, visando a manutenção do organismo, para Durkheim 133, e 

buscando a manutenção da continuidade estrutural, para Radcliffe-Brown 134,Nicola 

Abbagnano aponta a predominância do significado de operação ou de ação dirigida 

para um fim e capaz de realizá-lo.    Percebemos uma convergência para a idéia de 

que a função de algum instituto, no caso,  é de servir para a manutenção e para a 

continuidade de um todo, que é a sociedade, sendo o instituto uma parte desse todo.    

Já no Direito, em sua conexão com a Ciência Política, é possível discernir na função 

legislativa a atividade típica direcionada, primordialmente, para a criação de leis 

abstratas, que irão regular a atividade humana em seu contexto social. 

 

A criação da lei complementa a vontade geral manifestada com a Constituinte. As 

decisões na elaboração de leis irão compor a vontade geral abstratamente 

considerada, como decorrência da vontade geral fundamental representada pelo 

Constituinte originário, que elaborou a Constituição.  No entanto, para que a 

comunidade nacional esteja representada na atuação legislativa, os diversos 

segmentos sociais que a compõem devem ter seu canal de manifestação, seu porta-

voz, na elaboração das leis.  Na realidade, esses segmentos, em sua representação 

política, são amostras reduzidas e fictícias dos interesses de grupos da comunidade.   

 

O Poder Legislativo é exercido, no plano federal, pelo Congresso Nacional, integrado 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, formando um sistema bicameral 

federativo.   A Constituição Federal atribui, com clareza, o significado das Casas: a 

Câmara dos Deputados abriga os representantes do povo e o Senado Federal, os 
                                                           
132 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2ª ed., Rio de Janeiro, 
Ed. Nova Fronteira, 1986. 
133 Em Sociologia, Durkheim define  função como “a correspondência entre uma instituição e as  necessidades 
de um organismo social, vale dizer, como a atividade pela qual uma instituição contribui para a manutenção do 
organismo.” (grifamos) Émile Durkheim, Règles de la méthode sociologique,, 1895, apud Nicola Abbagnano,  
Função. In: Dicionário de Filosofia, tradução da 1º edição brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi; 
revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti, 4ª ed.,  São Paulo, Martins Fontes, 
2000, p. 473.     
134 Com o mesmo espírito,  Radcliffe-Brown define a função de uma atividade social recorrente (como, p. ex., a 
punição dos crimes ou uma cerimônia funerária) como  “o papel que ela desempenha na vida social como um 
todo e,  por isso, a contribuição que ela dá para a manutenção da continuidade estrutural.”  (grifamos)  Alfred 
Reginald Radcliffe-Brown, Structure and Function in Primitive Society, 1952, p. 180, apud Nicola Abbagnano, 
Função. In: Dicionário de Filosofia, ob. cit., p. 473. 
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representantes dos Estados e do Distrito Federal.  135   Correspondente a essa 

distinção, diverso é o sistema de escolha de seus integrantes. 

 

Os deputados são eleitos segundo o princípio da eleição proporcional, “na qual os 

lugares de deputados dos partidos concretos se distribuem na mesma proporção em 

que se encontram os votos emitidos para cada partido”. 136  O número de 

representantes é proporcional à densidade populacional do Estado-membro, 

variando de oito deputados, para o Estado menos populoso, até setenta deputados, 

para o Estado mais populoso.  137  Os senadores são eleitos segundo o princípio da 

eleição majoritária, pela qual  “resulta eleito o que reúne uma maioria dos votos”.  138  

 

A própria forma de escolha dos membros e a composição variada do corpo legislativo 

determinam o ecletismo dos representantes do povo, expressão de ideologias e 

interesses cambiantes do eleitorado.   Essa diversidade permite um jogo político mais 

dinâmico e democrático, revelando a realidade dos grupos sociais heterogêneos.  

José Afonso da Silva acentua:  

 

“o tipo de sistema eleitoral exerce influência na representatividade, 

especialmente se tivermos em conta que o sistema eleitoral forma com o 

sistema de partido os dois mecanismos de expressão da vontade popular na 

escolha dos governantes.  A circunstância de ambos se voltarem para um 

mesmo objetivo imediato – organização da vontade popular – revela a 

influência mútua entre eles.  O sistema eleitoral de representação proporcional 

favorece a melhor e mais eqüitativa representatividade do povo, visto como, 

por ele, a representação, em determinada circunstância, se distribui em 

proporção às correntes ideológicas ou de interesse integradas nos partidos 

políticos concorrentes.  Nossa opção pelo sistema de representação 

proporcional está em que entendemos ser ele o único capaz de instrumentar a 
                                                           
135 Artigo 45.  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, 
em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.  (...)   
Artigo 46.  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito  Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário.  (...) 
136   Hans Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, Frankfurt/M, 1973, p. 156 e ss, apud  Walter Costa 
Porto, Dicionário do voto,  Brasília, Editora Universidade de Brasília, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 
2000,  p.381-382.  
137  Sidney Guerra e Gustavo Merçon, Direito Constitucional aplicado à Função Legislativa, América Jurídica,  
2002, p. 173.  
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formação de um regime democrático para o Brasil em oposição ao sistema 

oligárquico”.  139

 

Esse órgão de representação popular, nas palavras de Geraldo Ataliba, tem como 

função principal -- numa expressão do que uma vez se quis significar por “volonté 

général” --  elaborar as regras jurídicas pelas quais serão pautados todos os 

comportamentos que regula, incluindo e principalmente os dos chefes de Executivo, 

agentes políticos também mandatários.  A designação dos legisladores, pelo 

eleitorado, visa constituir o órgão que será a autoridade estatal  que irá  positivar em 

leis os projetos em que se transformaram as aspirações e idéias desejadas pelas 

várias correntes na sociedade.  140    

 

Na concepção de Miguel Reale, “o Direito não obedece a um processo de elaboração 

espontânea, como se fosse possível passar-se da idéia de Direito ou das 

representações jurídicas para o momento da positividade jurídica, sem a participação 

de uma autoridade, estatal ou não, cuja interferência, como vimos, se caracteriza em 

essência como escolha objetivamente constitutiva do Direito novo”.   141   Na 

seqüência, veremos os desdobramentos desta idéia. 

 

 

2.2 O processo legislativo e o “procedimento legislativo”  
 
 
Entre os juristas e os cientistas políticos vem se consolidando o significado de 

processo legislativo como: “fenômeno dinâmico da realidade social, que se 

caracteriza por uma concatenação de atos e de fatos não necessariamente 

disciplinada pelo direito, começando com a ‘demanda’ da lei e terminando com a 

‘decisão’ da lei ou com a rejeição da ‘demanda’. “  (Predieri)  142  O seu significado é 

mais complexo, abrangendo o procedimento legislativo.  Este indica: “uma seqüência 

juridicamente preordenada de atividades de vários sujeitos na busca de um 
                                                                                                                                                                                
138   Hans Meyer, ob. cit., p. 78, apud Walter Costa Porto, ob. cit., p. 382. 
139  José Afonso da Silva, Poder Constituinte e Poder Popular: estudos sobre a Constituição.  São Paulo, 
Malheiros Editores, 2002, p. 50.  
140   Geraldo Ataliba, República e Constituição, ob. cit., p. 97. 
141   Miguel Reale, Pluralismo e Liberdade,  São Paulo, Saraiva,  p. 220, apud Geraldo Ataliba, República e 
Constituição, ob. cit., p. 97-98. 
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determinado resultado: a formação ou a rejeição da lei”.   Constitui o iter legis, 

significando a parte do processo submetida a normas do ordenamento positivo. A 

importância de conhecer o processo legislativo como distinto do procedimento 

legislativo  reside em algumas considerações levantadas por  Nino Olivetti.  143   

 

2.2.1  O processo legislativo  
 

Em primeiro lugar, a dialética entre a sociedade civil e a sociedade política e as 

relações entre os poderes do Estado não aceitam ser limitadas por rígidos esquemas 

jurídicos, pois “as forças políticas e sociais tendem a subordinar o respeito pelo 

modelo normativo à satisfação de exigências específicas e à superação de certas 

situações particulares”.  144

 

Em segundo lugar, os atos e fatos do processo se situam antes, durante e, 

eventualmente, depois da  ocorrência do procedimento legislativo.  Aparecem antes 

do procedimento legislativo, pela forma como a demanda social se transforma, 

efetivamente,  em iniciativa legislativa, constituindo uma seqüência de fatos que 

resultam, como termo final, no ato da iniciativa legislativa.   No decorrer do 

procedimento legislativo podem inserir-se alguns elementos não disciplinados 

necessariamente pelo direito.  Após a aprovação do projeto de lei pelo Legislativo, é 

posto em dúvida se alguns mecanismos de entrada da lei em vigor constituem, ou 

não,  parte do iter legis, embora estejam compreendidos no processo legislativo.  145

 

Em terceiro lugar, essa distinção evidencia que em alguns ordenamentos positivos 

existe um instituto específico com características processuais que comporta a “ativa 

participação eventual dos destinatários na produção das leis”. 146    

 

                                                                                                                                                                                
142 F. Cazzola, A. Predieri e G. Priulla, Il decreto legge fra governo e parlamento, Giuffrè, Milano, 1975, apud 
Nino Olivetti. Processo Legislativo. In: Dicionário de Política, vol. 2, ob. cit., p. 966.    
143 Nino Olivetti, in Dicionário de Política, ob. cit., p. 966. 
144 Ibidem, p. 966. 
145 Ibidem, p. 966. 
146 Refere-se Olivetti às chamadas hearings, da experiência dos Estados Unidos da América.   Ibidem, p. 966. 
Com relação ao Brasil, podemos ilustrar este fato na Constituição Federal,  sob o art.  58, § 2º, inciso II, com a 
possibilidade de serem realizadas audiências públicas com entidades da  sociedade civil, cabendo às Comissões 
convocá-las, em razão da matéria de sua competência.   
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Destaca-se a importância para este estudo da relação entre a demanda da lei e a 

iniciativa legislativa.  147

 

A iniciativa encontra-se no limiar das duas fases do processo legislativo: de um lado 

é o termo final da fase que antecede o procedimento legislativo  e se transforma, de 

demanda, em projeto (proposta, esboço);  de outro, é o termo inaugural da própria 

fase de decisão legislativa, do procedimento legislativo.   148

 

A demanda da lei aparece como uma expressão de vontade que precede o ato de 

proposta. 149  Esse ato, apesar das possíveis  variedades de modos de manifestação, 

está sujeito às regras do ordenamento jurídico positivo.  No entanto, mesmo nos 

sistemas que aceitam a iniciativa popular,  para conseguir tornar consistente alguma 

demanda, a vontade dos cidadãos necessitará da mediação de estruturas políticas, 

sociais e econômicas.  Alguns entes, como o governo, os partidos e sindicatos, os 

grupos de pressão e de opinião, entre outros, podem congregar o papel de 

produtores de demandas e de “ponto de acolhimento dos desejos de lei da sociedade 

civil”. 150

 

Esses desejos de lei são filtrados, podendo ser aceitos ou abandonados.  Quando 

aceitos, podem ser agregados a outros ou sofrer alterações e serem amadurecidos 

em forma de demanda mais consistente.  151

 

Por sua vez, essa demanda pode, ainda, seguir o procedimento jurídico de ato de 

iniciativa legislativa ou caminhar por um processo informal, também trabalhoso, de 

convencimento de algum titular do legislativo para assumir o ato de iniciativa.   

Poderá haver coincidência entre demanda de lei e ato de proposta, quando o sujeito 

que exerce o poder de iniciativa é também o autor e o redator do projeto de lei.  152

 

Essa distinção entre processo legislativo e procedimento legislativo é acentuada 

também por Andyara Klopstock Sproesser.  No mundo da cultura, o processo é 
                                                           
147 Nino Olivetti, in Dicionário de Política, ob. cit., p. 997. 
148 Ibidem, p. 997. 
149 Ibidem, p. 997. 
150 Ibidem, p. 997. 
151 Ibidem, p. 997. 
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sempre orientado “no sentido de um fim que conscientemente se busca”,  enquanto o 

procedimento “é a forma, o modo como esse movimento se faz”.  (grifamos)  Outros 

elementos, além do movimento e da forma, devem ser considerados em qualquer 

processo.  São eles:  o agente – aquele que produz o movimento -; o móvel – aquilo 

que é movido, e a intenção do movimento – o fim  que se  busca. Considerando o 

processo legislativo, além do agente principal, o Legislativo, existem outros agentes, 

como o Executivo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e os 

cidadãos, que poderão atuar no processo, cada um a seu modo.   O móvel é aquilo 

que vai passando pelas diversas e sucessivas fases do processo, para se 

transformar, ao fim, naquilo que se pretendia desde o início: o projeto de lei  

(complementar ou ordinária),  projeto de decreto legislativo, projeto de resolução e 

projeto de conversão (quando o Legislativo aprecia alguma medida provisória).   A 

intenção é a transformação desse projeto em lei, decreto legislativo, resolução ou 

emenda à Constituição.   153    

 

“O processo legislativo é a moldura formal da atividade parlamentar” --  afirma Márcia 

Corrêa de Azevedo --, aduzindo que a atividade legislativa, de elaboração das leis,  

depende, essencialmente,  de três elementos:  um formal -- estabelecido nos 

Regimentos Internos --; outro dinâmico – onde exercem influência as coligações, os 

alinhamentos e as obstruções, típicos do poder político --, e o da criação – 

representado pelo surgimento das idéias.   A idéia inicial entra no fluxo do processo 

legislativo, seguindo o ritmo do Regimento Interno, e, dessa forma, deixa de 

pertencer a uma só pessoa ou grupo, passando  a pertencer  à sociedade.  Por esse 

motivo,  a idéia sofre a influência das negociações políticas e dos debates e sairá 

jungida de compromissos e obrigações públicas.  Esse processo lento permite obter 

“mais consenso, mais legitimidade e mais aceitação de toda a sociedade”.  Fica claro 

que foge dessa regra a edição da medida provisória, por constituir uma opção do 

Executivo que diminui a atuação do Poder Legislativo, isolando-o, assim como 

apartando os cidadãos,  que deixam de acompanhar a trajetória normal que seria de 

um projeto de lei, e gerando na sociedade a surpresa pela medida imposta.  154

                                                                                                                                                                                
152 Ibidem, p. 997-998. 
153 Andyara Klopstock Sproesser, Direito parlamentar – processo legislativo, São Paulo, ALESP/SGP, 2000, p. 
49.   
154 Márcia Maria Corrêa de Azevedo, Prática do Processo Legislativo: Jogo Parlamentar: Fluxos de Poder e 
Idéias no Congresso: exemplos e momentos comentados.  São Paulo, Atlas, 2001, p. 113-114. 
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Alexandre de Moraes vê duplo sentido no processo legislativo, um jurídico e outro 

sociológico.  O primeiro como “conjunto coordenado  de disposições que disciplinam 

o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na produção das leis e 

atos normativos que derivam diretamente da própria constituição”.   O segundo como 

“o conjunto de fatores reais que impulsionam e direcionam os legisladores a 

exercitarem suas tarefas”.   155

 

A função legislativa se desenvolve numa sucessão de atos complexos -- 

coordenados entre si --, que vão caminhando, desde a iniciativa legislativa, em 

direção da formação de um ato final, a  promulgação da lei, caracterizando a forma 

de processo.   José Afonso da Silva considera que essa noção de processo  

apresenta dois aspectos: “o estático, compreendendo os atos nos seus princípios 

abstratos, e o dinâmico, formado desses mesmos atos postos em movimento na 

feitura da lei”.   156  

 

Quanto ao conteúdo do processo legislativo, José Afonso da Silva destaca o caráter 

dialético do debate de idéias entrelaçado com sua essência teleológica, de alcançar  

o “ato legislativo geral, abstrato, obrigatório e modificativo da ordem jurídica 

preexistente”.    Aponta para o aspecto formal desse processo em dois sentidos:  por 

estar subordinado a formalidades previstas na Constituição e nos regimentos 

internos das Casas Legislativas e por constituir representação, ainda que presumida, 

dos conflitos dos interesses vigentes na sociedade.   O conceito que apresenta para 

o processo legislativo abrange aspectos objetivos – os atos processuais legislativos -

-  e subjetivos  -- órgãos e pessoas que são os sujeitos desse processo.  Assim, o 

“processo legislativo é o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção) 

realizados pelos órgãos legislativos e órgãos cooperadores para o fim de promulgar 

leis”.  157    

 

Analisando o processo legislativo, José Afonso da Silva apresenta os seus 

pressupostos gerais, caracterizando-os como preexistentes à formação da lei e 
                                                           
155 Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 13ª edição, São Paulo, Ed. Atlas, 2003, p. 524.   
156 José Afonso da Silva, Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional, São Paulo, Ed. 
Revista dos Tribunais , 1964, p. 26. 
157 Ibidem, p. 27-28. 
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referentes à existência ou constituição do processo legislativo, de maneira geral,  

sendo:   

 

a) a existência do Parlamento, como um órgão específico a que é confiada a tarefa 

legiferante, “seja a título exclusivo (o que, essencialmente, nunca houve), seja a 

título principal como no regime de colaboração”;  158  

b) a proposição legislativa, que consiste no ato de alguém se dirigir ao Parlamento, 

“invocando sua atividade no sentido de ser votada uma lei”;   

c) a competência legislativa do Parlamento,  que obedece a repartição de 

competência na Federação, respeitando a competência do Parlamento para 

legislar sobre a matéria proposta, e  

d) a capacidade do proponente, por envolver a titularidade da iniciativa legislativa”.   
159   

 

Alguns princípios gerais caracterizam o moderno processo legislativo, pertinentes à 

parte do procedimento legislativo, dentre os quais José Afonso da Silva destaca:  

 

a) da publicidade, indicando que as deliberações das Câmaras são tomadas perante 

o público; no Brasil, a publicidade oficial dos atos legislativos ocorre através do 

Diário do Congresso Nacional e com a possibilidade de o público assistir às 

sessões do Congresso Nacional;  

b) da oralidade, significando que os debates devem ser feitos de viva voz, quer na 

discussão, quer na votação;  

c) da separação da discussão e votação, no sentido de que a votação só começa 

depois de encerrada a discussão; uma vez encerrada esta, não se pode mais 

voltar à discussão no ato de votação;  

d) da unidade da legislatura 160 supõe uma atuação independente tanto do 

Congresso, quanto da Câmara dos Deputados, em cada novo período de 

                                                           
158 Ibidem, p. 35-36. Esse pressuposto, consoante José Afonso da Silva  refere-se à existência do processo 
legislativo e não à existência do ato legislativo final, com força de lei, que pode ser criado sem processo 
legislativo, como nos casos do antigo decreto-lei, ao que acrescentamos a atual medida provisória. 
159 Ibidem, p. 35-37.  Considerando que a edição do livro era anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, 
tem valor histórico a observação de José Afonso da Silva referente  ao pressuposto da capacidade do proponente,  
nos seguintes termos:  “entre nós, por exemplo, o Congresso não pode exercer sua função legislativa por via de 
proposição de um projeto de lei por certo número de eleitores, porquanto a Constituição não deu ao povo a 
titularidade da iniciativa das leis;  o povo, entre nós, não goza da capacidade de apresentar projeto de lei”.  Ob. 
cit., p. 37.  
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sessões, inclusive com a instalação de Mesa e iniciando sua tarefa sem relação 

com a legislatura anterior.  161  

e) do exame prévio dos projetos por comissões parlamentares significa que essas  

comissões estudam os projetos e emitem seus pareceres antes de entrar a 

matéria em discussão propriamente dita;  os aspectos analisados são a sua 

constitucionalidade e conveniência e posterior remessa a plenário, para 

discussão e votação da matéria.  162    

 
A formulação da lei pelo Poder Legislativo constitui uma conquista histórica, 

representando o primado da Constituição e da implantação do Estado de Direito. 163  

A intensidade do monopólio do Poder Legislativo sobre a elaboração da lei, nos 

sistemas jurídicos contemporâneos, é enfraquecida pelo deslocamento da atividade 

legislativa para o Executivo, ilustrado tanto pelo antigo decreto-lei, como pela 

legislação delegada e pela atual medida provisória, sem excluir, no entanto,  a 

competência exclusiva de elaboração da lei:  observa-se um compartilhamento do 

exercício da atividade legislativa.  164    Assim, aspectos políticos do relacionamento 

entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo podem interferir na maior ou menor 

independência do processo legislativo, quando as regras normativas do processo 

legislativo passam a exercer uma função  secundária.  Ao contrário, em caso de 

grande concorrência partidária, haverá maior necessidade de desenvolvimento de 

normas de composição de conflitos.  Machado Horta observa, no processo 

legislativo, o fortalecimento e a ampliação da “competência presidencial e 

governamental”, envolvendo uma relação quantitativa – representada por aumento 

dos meios postos à disposição do Executivo para influir no processo legislativo – e 

                                                                                                                                                                                
160 Legislatura: período de funcionamento do corpo parlamentar encarregado de fazer as leis. No Brasil, a duração 
da legislatura é de quatro anos. Compõe-se de quatro sessões legislativas ordinárias.  Glossário  de Termos 
Legislativos e Orçamentários, no site http://www2.camara.gov.br/glossario/l.html. 
161 Constituição Federal:  Art. 57.  O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de 
fevereiro a 30 de julho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. (...) § 4º.  Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões 
preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição 
das respectivas Mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subseqüente.   
162 José Afonso da Silva, Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 37-
39. 
163 Nas palavras de Raul Machado Horta, esse fato “exprime a culminância de milenar processo político, a 
superação do poder individualizado do monarca absolutista   pelo    primado da Constituição e a implantação do 
Estado de Direito”. Direito Constitucional, 4ª ed., revista e atualizada, Belo Horizonte, Del Rey, 2003, p. 558-
559. 
164 Ibidem, p 568-569. 
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uma relação qualitativa – diante do nivelamento entre atos normativos do Legislativo 

e aqueles do Executivo.  165  
 

Consoante aponta o citado autor, a Constituição de 1988 dá relevância ao tratamento 

constitucional das regras que comandam a formação dos atos legislativos, conferindo 

a essas regras a rigidez e a supremacia de norma constitucional.166     

 

Utilizando esse raciocínio, apesar de oferecer outra denominação, Andyara 

Sproesser afirma que: 

 

“existe, no âmbito federal, e para o âmbito federal, o que se pode chamar de 

princípio do devido processo legislativo.  Vale isso dizer que as leis feitas pelo 

Congresso Nacional hão de resultar do perfeito atendimento às normas 

procedimentais constantes na Constituição Federal”. 167 (grifamos) 

 

No caso federal, acrescenta, a lei deve ser feita atendendo as regras do processo 

legislativo firmadas, inicialmente, na Constituição e desenvolvidas no Regimento 

Interno de cada uma das Casas Legislativas e também no Regimento Comum. 168

 

O respeito ao devido processo legislativo na elaboração das leis constitui um dogma 

corolário 169  à observância do princípio constitucional da legalidade,  consoante 

afirma Alexandre de Moraes,   

 

“uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, 

senão em virtude de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder 

competente, segundo as normas de processo legislativo constitucional, 

determinando, desta forma, a Carta Magna, quais os órgãos e quais os 

procedimentos de criação das normas gerais”.     

 

                                                           
165 Ibidem, p. 531. 
166 Ibidem, p. 546. 
167 Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit., p. 55-56. 
168 Ibidem, p. 55-56  
169 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Estado de Direito e Constituição. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 19, apud  
Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, ob. cit., p. 524. 
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Em conseqüência, o desrespeito às normas de processo legislativo previstas 

constitucionalmente "acarretará a inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo 

produzido, possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade por parte 

do Poder Judiciário”, quer pelo método difuso, quer pelo método concentrado. 170    

Os próprios parlamentares, durante o processo legislativo, “têm o direito público 

subjetivo à fiel observância de todas as regras previstas constitucionalmente para  a 

elaboração de cada espécie normativa, podendo, pois, socorrerem-se ao Poder 

Judiciário, via mandado de segurança”.  171  

 

Compartilhamos a opinião de Pinto Ferreira no sentido de que o processo legislativo 

ganhou amplitude na atual Constituição Federal  em relação às anteriores.   172

 

Na síntese do processo legislativo feita por José Afonso da Silva os atos 

preordenados  que o compõem são: a) iniciativa legislativa; b) emendas; c) votação; 

d) sanção e veto; e) promulgação e publicação. 173   Pinto Ferreira os conceitua como 

“o conjunto de atos coordenados tendo em vista a criação de regras jurídicas”. 174 

Celso Ribeiro Bastos denomina tais atos de fases do processo legislativo, incluindo 

nesse rol a discussão que antecede a votação 175 e Michel Temer, de fases do 

processo de criação da lei. 176     
 

A iniciativa é o ato “que deflagra o processo de criação da lei”  177;  é a “faculdade 

que se atribui a alguém ou a algum órgão para apresentar projetos de lei ao 

Legislativo.  Em rigor, não é ato de processo legislativo”  178;  é a “competência que a 

Constituição atribui a alguém ou a algum órgão para apresentar projeto de lei ao 

Legislativo”  179   É, também, a “faculdade que se atribui a alguém ou a algum órgão 

                                                           
170 Alexandre de Moraes, ob. cit., p. 524. 
171 STF – Pleno – MS nº 33503-3/DF – Rel. p/ Acórdão: Min. Maurício Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 6 jun. 
1997, p. 24.872.  Apud Alexandre de Moraes, ob. cit., p. 525.   
172 Pinto Ferreira, Curso de Direito Constitucional, ob. cit., p. 386. 
173 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, ob. cit., p. 458. 
174 Pinto Ferreira, Curso...,  ob. cit., p. 392. 
175 Celso Ribeiro Bastos, ob. cit., p. 377. 
176 Michel Temer, Elementos de Direito Constitucional, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, p. 136-143. 
177 Ibidem, p. 136. 
178 José Afonso da Silva, Curso ..., ob. cit., p. 459. 
179 Celso Bastos, ob. cit., p. 377. 
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para apresentar projetos de lei ao Legislativo, podendo ser parlamentar ou extra-

parlamentar e concorrente ou exclusiva”.  180  

 

A emenda é uma iniciativa acessória ou secundária, por constituir uma “proposta de 

modificação de proposta de direito novo”, sendo um poder reservado aos 

parlamentares e reflexo do poder de estabelecer direito novo.  Constitui exceção a 

mensagem do Presidente da República de propor modificação no processo de 

elaboração da lei orçamentária, do plano plurianual e da lei de diretrizes 

orçamentárias.  181   Não se permite emenda nos projetos de iniciativa reservada do 

Presidente da República, salvo em matéria orçamentária, e nos relativos à 

organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público.  182 Mais adiante, quando 

tratarmos das sugestões legislativas encontraremos algumas exceções a esse poder 

reservado aos parlamentares para apresentação de emenda às proposições 

distribuídas às Comissões Permanentes. 

 

Os atos de discussão e de votação compõem, segundo Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho, a fase de deliberação, propriamente constitutiva da lei, por meio da qual o 

Legislativo estabelece as regras jurídicas novas, significando a parte principal do 

processo legislativo.   183   

 

Esses atos ou fases diferem em sua realização do procedimento legislativo a que se 

submetem.   

 

2.2.2    O procedimento legislativo   
 

José Afonso da Silva considera que o procedimento legislativo “é o modo pelo qual 

os atos do processo legislativo se realizam.  Diz respeito ao andamento da matéria 

nas Casas Legislativas.  É o que na prática se chama tramitação do projeto.”  Aponta 

no sistema brasileiro, três modos de procedimento: procedimento legislativo 

                                                           
180 Alexandre de Moraes, ob. cit., p. 528. 
181 Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Do Processo Legislativo, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995, p. 205. V. art. 
166,  § 5º, CF.  
182 Ibidem, p. 206: v. art. 63, I e II, da CF. 
183 Ibidem, p. 206. 
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ordinário, procedimento legislativo sumário e procedimentos legislativos especiais.  
184    
 

Pinto Ferreira considera o procedimento legislativo como “a tramitação do projeto”, 

podendo seguir uma das três formas: o  procedimento legislativo ordinário, o 

procedimento legislativo sumário – que é o caso de urgência para apreciação de 

projeto de iniciativa do presidente da República – e do procedimento legislativo 

especial (leis financeiras, leis delegadas, medidas provisórias, leis complementares).   
185

 

Quanto ao procedimento ordinário, Manoel Gonçalves Ferreira Filho sublinha na lei 

ordinária o seu caráter de ato legislativo típico, constituindo um ato normativo 

primário.  Em regra, ela edita normas gerais e abstratas, o que se traduz nas 

características de generalidade e de abstração.  Quando edita normas particulares, a 

doutrina a designa de lei formal, ressaltando que lei propriamente só é aquela que 

tem matéria de lei, constituindo a "lei material".  186

 

Deflagrado o processo legislativo, a fase seguinte é a discussão, que ocorre em duas 

sedes: nas comissões permanentes e no plenário.  Celso Bastos esclarece que nas 

comissões a discussão é sobre o aspecto material - envolvendo o conteúdo e o 

interesse público - e sobre o aspecto formal - observância da forma prevista na 

Constituição, isto é, sua compatibilidade vertical com a Carta Magna.  No plenário, o 

projeto é discutido, sendo passível de apresentação de emendas pelos 

parlamentares,  e votado.  187

 

Após a fase de discussão, passa o projeto pela fase de deliberação. Será  aprovado 

se obtiver maioria de votos, estando presente a maioria dos membros da Casa.  Há 

projetos que podem ser sujeitos a votação nas comissões, desde que haja previsão 

regimental e inexista recurso de um décimo dos membros da Casa para que seja 

votado em plenário.  188

 

                                                           
184 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, ob. cit., p. 462. 
185 Pinto Ferreira. Curso de Direito Constitucional, ob. cit., p. 392. 
186 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p.....  VER 
187 Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Constitucional , 22ª ed.,  São Paulo, Saraiva, 2001, p. 377. 
188 Ibidem, p. 377. 



  
 

68

Destacam David Araujo e Serrano Nunes Júnior que, em decorrência do  sistema 

bicameral adotado no Brasil, o projeto é apresentado na Casa  iniciadora, sendo, em 

regra, na Câmara dos Deputados, com exceção do projeto iniciado por um senador 

ou uma comissão do Senado.  Submetido o projeto à votação,  respeitada a maioria 

exigível para a espécie normativa, pode ser aprovado ou rejeitado.  Uma vez 

aprovado, será encaminhado à Casa revisora (em regra, o Senado Federal), onde, 

após, nova discussão, é submetido à votação.  Poderá ser definitivamente aprovado, 

rejeitado (caso de arquivamento imediato) ou emendado, sendo que, neste último 

caso, o projeto retornará à Casa iniciadora para nova avaliação em função da 

emenda apresentada. 189

 

A fase posterior é a sanção ou o veto.  Sanção é o ato pelo qual o Poder Executivo 

manifesta sua aquiescência ao projeto de lei, podendo ser expressa  ou tácita.   Por 

sua vez, o veto é a manifestação da discordância do projeto e só terá forma 

expressa, podendo ter dois fundamentos: a) a contrariedade ao interesse público ou 

b) a inconstitucionalidade.  O efeito do veto será suspensivo ou superável,  já que 

pode ser derrubado pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso, em 

sessão conjunta com votação secreta.  É a participação do Presidente no processo 

legislativo, trazendo suas razões de discordância.  Pode ser veto total ou parcial, 

sendo que a parcial só pode abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou 

alínea.  (art. 66,  2º)   Apresenta duas fases: a) publicação; e b) envio dos motivos do 

veto ao Presidente do Senado Federal em 48 horas a partir da publicação.  A falta de 

cumprimento de qualquer dessas fases invalida o veto, transformando-o em  sanção 

tácita.  190

 

A promulgação é o ato pelo qual o Chefe do Poder Executivo atesta a inovação 

válida da  ordem jurídica.  191  A regra é que o Presidente da República promulga a 

lei, enfatiza Michel Temer.  A exceção ocorre  na hipótese de rejeição de veto e, 

também no caso de sanção tácita: se o Presidente não promulgar a lei dentro do 

prazo de 48 horas, a competência passa  para o Presidente do Senado Federal e, se 

                                                           
189 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso de Direito Constitucional, 2ª ed., São Paulo, 
Saraiva, 1999, p. 269. 
190 Ibidem, p.  270-271. 
191 Ibidem, p. 271. 
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este não promulgá-la no mesmo prazo, para o Vice-Presidente do Senado Federal.   
192   
 

O último ato é a publicação, por meio do qual se dá conhecimento público da 

existência da norma.  Deve ser inserida em jornal oficial, constituindo a data da 

publicação o termo inicial do período de vacância. 193  Nos locais onde não haja 

jornal oficial,  considera-se publicado o ato governamental pelos meios rotineiros de 

divulgação utilizados na localidade.  194

 

Em projeto de iniciativa do Presidente da República, poderá ele pedir urgência, 

deflagrando um procedimento sumário, segundo denominação de José Afonso da 

Silva.  Neste caso, deverá ser votado em quarenta e cinco dias em cada Casa,  

acrescidos, em caso de eventuais emendas, de mais dez para sua apreciação.  195  

Será sobrestada a deliberação sobre outros assuntos até que se ultime a votação. 196  

 

Vale lembrar que este procedimento sumário é previsto para o exame, pelo 

Congresso Nacional, dos atos de outorga e renovação de concessão de emissoras 

de rádio e de televisão. 197

 

Este procedimento ultrapassa os parâmetros que delimitam o presente trabalho, 

direcionados à iniciativa popular de leis via Comissão de Participação Legislativa, 

pelo que não iremos nos alongar.  

 

Os procedimentos especiais aplicam-se às diversas espécies normativas distintas da 

lei ordinária, justificando sua existência nessa correspondente e recíproca interação. 

Para maior facilidade, partimos das espécies normativa para os respectivos 

procedimentos legislativos especiais.  

                                                           
192 Michel Temer, ob. cit., p. 143.  Entende Temer que “o objetivo da prescrição do § 7º do art. 66 não é transferir 
a competência, mas autorizar outras autoridades a atestarem a existência da lei na omissão do Presidente.  O 
objetivo é suprir  e não impedir a manifestação do Chefe do Executivo”.  Trata-se de justificativa à resposta  
afirmativa que dá à questão levantada pelo mesmo autor sobre a viabilidade de o próprio Presidente da República 
vir a promulgar o projeto de lei, passadas as 48 horas. 
193 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Júnior, ob. cit., p. 272. 
194 Michel Temer, ob. cit., p. 143.  Como exemplo de veiculação do ato, na falta de jornal oficial,  freqüente em 
Municípios menores, Temer cita a “afixação de texto no quadro próprio da Câmara Municipal ou da Prefeitura”. 
195 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Júnior, ob. cit., p. 269.  
196 Art. 64, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 
197 Art. 223, § 1º, da Constituição Federal. 
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a) Emenda Constitucional: trata-se de espécie normativa que inova a ordem 

constitucional.   Por este motivo,  apresenta rito especialíssimo, envolvendo as fases 

da iniciativa,  da deliberação e da promulgação, além de exigir um “quorum” especial 

para a votação.  Constituem restrições impostas pela Constituição pelo fato de serem 

produto do Congresso Nacional e não mais do Poder Constituinte originário, na 

opinião de Celso Bastos, denominando-as de limitações.   198   David Araujo e 

Serrano Nunes Júnior falam de vedações.  199

 

Essas vedações  são materiais, circunstanciais e procedimentais.  200   As vedações 

materiais estão previstas no artigo 60,  § 4º,   da Constituição Federal, a saber, 

deliberar sobre proposta de emenda tendente a abolir a   separação de Poderes, a 

forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais e o voto secreto, 

periódico, direto e universal.   Correspondem aos limites substanciais, na 

denominação de Celso Bastos. 201 Na opinião de Michel Temer, “a rigidez 

constitucional, nessas matérias, ocupa grau máximo”.  202   As vedações 

circunstanciais consistem em não poder tramitar emenda constitucional na vigência 

de estado de sítio, de estado de defesa e de intervenção federal. 203  Celso Bastos 

dá-lhes o nome de limites temporais.  204  Em caso de rejeição da Emenda ou estar 

ela prejudicada, haverá vedação procedimental, pois não poderá ser novamente 

objeto de deliberação na mesma sessão legislativa  205 , revelando, segundo David 

Araujo e Serrano Nunes Júnior, um traço da rigidez constitucional.  206  

 

Além das limitações substanciais e temporais apontadas por Celso Bastos, as 

Emendas sofrem limitações de natureza formal, consoante previstas na Constituição.  

                                                           
198 Celso Bastos, ob. cit., p. 368. 
199 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 273.   
200 Ibidem, p. 273; Michel Temer, ob. cit., p. 145. 
201 Celso Bastos, ob. cit., p. 368. 
202 Michel Temer,  ob. cit., p. 145. 
203 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 273; Michel Temer, ob. cit., p. 145. 
204 Celso Bastos, ob. cit., p. 368. 
205 “Sessão legislativa ordinária: período correspondente ao ano de trabalho parlamentar, iniciando-se em 15 de 
fevereiro e encerrando-se em 15 de dezembro, com recesso parlamentar de 1º a 31 de julho. A sessão não será 
interrompida no dia 30 de junho enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo 
Congresso Nacional”. Glossário  de Termos Legislativos e Orçamentários: 
http://www2.camara.gov.br/glossario/l.html. 
206 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 273.   
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Estas têm pertinência com a adesão exigida para a iniciativa da Emenda e para a 

sua deliberação.  207   

 

Quanto à iniciativa, a proposta deve ser assinada por um terço, no mínimo, dos 

membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; pelo Presidente da 

República ou por mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da 

Federação, em cada uma delas por maioria relativa de seus membros.   Quanto à 

deliberação, deve ser votada em cada Casa em dois turnos e o  "quorum" exigido é 

de três quintos dos votos dos membros de cada Casa.  208  Em vista dos requisitos 

constitucionais para a iniciativa das Emendas, este procedimento não se enquadra 

no âmbito do quadro de referência do presente trabalho, a saber, a iniciativa popular 

no processo legislativo, quer via iniciativa popular, quer via sugestão legislativa junto 

à Comissão de Legislação Participativa.  

 

A promulgação da Emenda é feita pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, contendo o respectivo número de ordem.  Não passa pelo crivo do 

Executivo, para fins de sanção ou veto, embora esse Poder tenha competência, 

concorrente com outros legitimados, para a iniciativa de projeto dessa modalidade.    
209

 

Nessas vedações apontadas, Michel Temer distingue as explícitas, contidas na 

Constituição, daquelas implícitas, envolvendo a forma de criação de norma 

constitucional, bem como as que impedem a pura e simples supressão dos 

dispositivos atinentes à intocabilidade dos temas elencados no art.60, § 4º.  210    

 
b) Lei complementar: Celso Ribeiro Bastos expressa, de forma sintética, as 

diferenças da lei complementar, em comparação com a lei ordinária, reveladas, de 

um lado, pelo âmbito material que lhe determinou o constituinte e, de outro, pelo 

aspecto formal de exigência de quorum especial para sua aprovação.  211   

 

                                                           
207 Art. 60, I e III, da CF.  
208 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 272. 
209 Ibidem, p. 273. 
210  Michel Temer, ob. cit., p. 145. 
211 Celso Ribeiro Bastos, ob. cit., p. 369. 
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A Constituição Federal de 1988 foi sucinta com relação ao tema, reservando apenas 

o artigo 69, que diz: “As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.”   

 

Em conseqüência, alguns doutrinadores, como Gonçalves Ferreira Filho, aplicam 

para as leis complementares da atual Constituição a interpretação que vinha sendo 

adotada por Miguel Reale 212  e Pontes de Miranda 213,  para a Emenda 

Constitucional nº 4 à Carta de 1946, entendendo tratar-se de um tertium genius de 

leis.   Considera Reale que as leis complementares “não ostentam a rigidez dos 

preceitos constitucionais, nem tampouco devem comportar a revogação (perda de 

vigência) por força de qualquer lei ordinária superveniente”.   Daí, uma corrente de 

juristas considera haver hierarquia da lei complementar em relação às demais leis. 
214   Na visão mencionada, de um tertium genius de lei, Gonçalves Ferreira Filho 

entende que ela está situada entre a lei ordinária (e os atos com a mesma força, 

como a lei delegada e o decreto-lei 215)   e a Constituição (e suas Emendas).   

 

Na opinião de Michel Temer, ao lado de outros juristas, inexiste hierarquia entre a lei 

complementar e a lei ordinária.  Considera esse autor que ambas têm seu 

fundamento de validade no texto constitucional e, ademais, a lei ordinária não tem 

como fonte geradora a lei complementar, consoante se depreende da leitura do art. 

59, III. 216   Na mesma linha, Celso Bastos caracteriza a lei complementar como uma 

espécie normativa autônoma, expressamente prevista no inciso II,  do art. 59, da 

Carta Magna, que “versa sobre matéria subtraída ao campo de atuação das demais 

espécies normativas de nosso direito positivo, demandando, para a sua aprovação, 

um quorum especial de maioria absoluta dos votos dos membros das duas Casas de 

que se compõe o Congresso Nacional”.  Por conseqüência, a lei complementar tem 

matéria própria.  217   Igualmente, Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes 

Júnior pautam-se por não reconhecer hierarquia entre essas duas espécies de 

                                                           
212 Miguel Reale,  Parlamentarismo brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 110-111, apud Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, ob. cit., p. 236. 
213 Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, v. 8, p. 184, apud Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
ob. cit., p. 236.  
214 Compartilham dessa corrente Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Haroldo Valadão, Pontes de Miranda, Wilson 
Accioli, Nelson Sampaio, Geraldo Ataliba e Alexandre de Moraes, entre outros, conforme   Alexandre de 
Moraes,  ob. cit., p. 549. 
215 Alexandre de Moraes aponta que a argumentação, diante da Constituição de 1988, vale para as medidas 
provisórias, em substituição ao decreto-lei.  Ob. cit., p. 549, nota 3. 
216 Michel Temer, ob. cit., p. 146-147. 
217 Celso Ribeiro Bastos, ob. cit., p. 368-369. 
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normas, por abarcarem campos de incidência próprios, materialmente determinados, 

impondo-se a forma de lei complementar quando requisitada prévia e expressamente 

. 218

 

A diferença na tramitação, na comparação com o processo legislativo das leis 

ordinárias, está no quorum, que deve ser de maioria absoluta.  Refere Michel Temer 

que a “aprovação de lei complementar demanda manifestação de vontade mais 

qualificada do que a manifestação de vontade que se exige para aprovação de uma 

lei ordinária (26 votos têm uma expressão, 51 votos têm outra expressão, têm outro 

significado)”.  219

 

Não poderá ser veiculada por medida provisória diante da expressa redação do 

artigo 62, § 1º, inciso III,  CF, incluída pela Emenda Constitucional nº 32/2001,  e nem 

por lei delegada, consoante estabelece o § 1º, do art. 68, da Carta. 

 

c) Lei delegada: trata-se de um típico ato primário, pois deriva diretamente da 

Constituição, embora seja condicionado, como explica Gonçalves Ferreira Filho.  O 

instrumento de delegação ao Presidente da República se traduz numa resolução do 

Congresso Nacional,  aprovada pelo Senado e pela Câmara, não necessariamente 

em sessão conjunta.  A delegação é sempre limitada, devendo o respectivo ato 

especificar o conteúdo da delegação e os termos para seu exercício, significando que 

deverá ser indicada, de forma precisa,  a matéria sobre a qual deverá tratar a lei 

delegada, sob risco de inconstitucionalidade,   assim como o prazo permitido durante 

o qual o Presidente poderá editar normas sobre aquela.   220

 

Pelo fato de envolver a delegação prazo certo, a matéria versada pode não se 

esgotar numa única lei, alcançando várias normas a serem editadas pelo Presidente 

da República no tempo delimitado, na opinião do citado autor.  No entanto, o poder 

delegante não renuncia à faculdade de editar, nesse período, leis sobre a matéria 

delegada,  podendo o Poder Legislativo,  inclusive, revogar aquela delegação. 221   

Adotando essa posição, David Araujo e Serrano Nunes Júnior entendem que a 
                                                           
218 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 274.  
219 Michel Temer, ob. cit., p. 148. 
220 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p.  226-228. 
221Ibidem, p.  229. 
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delegação é ato de conteúdo, que deve ser respeitado, cabendo ao Poder Executivo 

decidir pelo seu exercício, dentro do prazo fixado, na forma de lei ou de várias leis a 

serem editadas.  O critério material deve prevalecer sobre o formal.  222   

 

A lei delegada é vista como um ato complexo, pois conta com a participação do 

Poder Legislativo – ao expedir a resolução, pode pedir a apreciação do projeto pelo 

Congresso Nacional – e do Poder Executivo.  223

 

A delegação é dada ao Presidente da República por solicitação deste, não podendo 

ser uma iniciativa do Poder Legislativo.  224   Todas as matérias, em princípio, são 

passíveis de delegação, salvo as enumeradas na Constituição, art. 68, § 1º, I, II e III, 

a saber: as de competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49); as de 

competência exclusiva da Câmara dos Deputados (art. 51); as de competência 

exclusiva do Senado (art. 52); as reservadas à lei complementar e as leis sobre 

organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a legislação sobre 

nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos, eleitoral e sobre planos 

plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento.  225    

 

A Constituição prevê a competência do Congresso Nacional de sustar os atos 

normativos do Poder Executivo que exorbitem os limites de delegação legislativa (art. 

49, V).  Nesse caso, poderá o Congresso, através da aprovação de decreto-

legislativo, sustar a referida lei delegada.  Observa Alexandre de Moraes que não 

haverá retroatividade nessa sustação, valendo ex nunc, portanto a partir da 

publicação do decreto legislativo. 226   

 

Existe semelhança nas matérias vedadas às leis delegadas e às medidas 

provisórias, consoante observa José Afonso da Silva ao comentar que o Presidente 

da República não pode se valer de medidas provisórias para disciplinar matérias que 

não poderiam ser objeto de delegação.  Ressalta esse jurista que a lei delegada 
                                                           
222 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 278.  
223 Ibidem, ob. cit., p. 278.   
224 Ibidem, p. 277. 
225 Celso Ribeiro Bastos, ob. cit., p. 374. 
226 Alexandre de Moraes, ob. cit., p.  568: Enfatiza esse autor a possibilidade de declaração de 
inconstitucionalidade por parte do Poder Judiciário, “por desrespeito aos requisitos formais do processo 
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jamais foi usada diante da existência do decreto-lei e que, acredita, continuará a não 

ser usada após a Constituição de 1988, com a introdução das medidas provisórias, 

por se apresentarem mais convenientes para o Executivo. 227   

 

Por sua característica restritiva, a iniciativa da delegação legislativa transborda os 

limites do objeto do presente trabalho, por motivo idêntico à da iniciativa das medidas 

provisórias.   

 

d) Medidas provisórias: a Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, 

trouxe algumas alterações importantes para o processo legislativo, em especial no 

que se refere às medidas provisórias,  tornando mais ágil a sua apreciação pelo 

Poder Legislativo, para fins de rejeição ou aprovação,  e criando novas vedações em 

relação a determinas  matérias. 

 

Em linhas gerais, o Presidente da República é detentor de iniciativa reservada no que 

toca a matérias envolvendo a organização das Forças Armadas e da Administração 

Pública Federal direta e indireta; a organização administrativa,  judiciária, financeira  

e tributária dos Territórios, servidores da União e Territórios e respectivo regime 

jurídico; a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, assim 

como normas gerais para a organização desses órgãos nos Estados, no Distrito 

Federal e dos Territórios (art. 61, § 1º, da Constituição Federal).   Em especial, deu 

maior autonomia ao Chefe do Executivo na condução da administração federal, 

possibilitando-lhe legislar por decreto quando inexistir aumento de despesa, nem 

criação ou extinção de órgãos públicos e quando da extinção de funções ou cargos 

públicos, quando vagos (art. 84, VI, “a” e “b”). 

 

Essa Emenda alterou substancialmente a tramitação das medidas provisórias:  

1. não se cogita mais de fazer a convocação extraordinária do Congresso 

Nacional, para fins exclusivos de apreciação de medida provisória, em caso 

de recesso;  

                                                                                                                                                                                
legislativo da lei delegada”, previstos no art. 68 da Constituição Federal, caso em que terá efeitos retroativos, 
operando ex tunc, ou seja, desde a edição da lei delegada. 
227 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 1994, ob. cit., p. 465. 
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2. foi determinado  que -- em caso de convocação extraordinária e havendo 

medida provisória em vigor, isto é, sem conversão em lei – sejam estas 

automaticamente incluídas na pauta dessa convocação (§ 8º, do artigo 57); à 

primeira vista, pareceria que não há, necessariamente, convocação exclusiva 

para apreciar as medidas provisórias existentes, aproveitando-se a 

oportunidade de convocação para outras matérias.   

3. vedação  do uso da medida provisória em função da matéria nela veiculada.   

 

É de se ressaltar que  persistem os argumentos de relevância e de urgência como 

pressupostos de sua admissibilidade, aliados à limitação material explícita, o que, 

evidentemente, não afasta as limitações materiais implícitas, colhidas do texto 

constitucional.   

 

Em primeiro lugar, temos: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos 

políticos e direito eleitoral, onde a palavra “cidadania” se encontra como pressuposto 

e como conseqüência de um ato de aquisição do estado de cidadão.  O texto 

constitucional conduz à necessidade de esclarecer o significado de  cidadania e o de 

cidadão.  

 

No artigo 1º, inciso II,  da Constituição, a palavra cidadania representa  um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil,  sendo utilizada no texto, segundo 

José Afonso da Silva,  num sentido que ultrapassa o de mero titular de direitos 

políticos, que se principiam com a obtenção da qualidade de eleitor, mediante a 

obtenção do título de eleitor,  228  qualificando os participantes da vida do Estado 229  

e reconhecendo nos indivíduos uma “pessoa integrada na sociedade estatal (art. 5º, 

LXXVII).” 230  Significa aí, também para Afonso da Silva, “que o funcionamento do 

Estado estará submetido à vontade popular”, quando o termo se vincula ao “conceito 

de soberania popular (parágrafo único do art. 1º), com os direitos políticos (art. 14) e 

com o conceito de dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), com os objetivos da 
                                                           
228 José Afonso da Silva,   Curso de Direito Constitucional Positivo, 1994, ob. cit., p. 367.  O autor esclarece que 
“o núcleo fundamental dos direitos políticos consubstancia-se no direito eleitoral de votar e ser votado, embora 
não se reduza a isso, mesmo quando se toma a expressão no seu sentido mais estreito”.  Ob. cit., p. 306. 
229 Sobre cidadania, cf. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, T. III/82 e ss. , apud José Afonso da 
Silva,   Curso de Direito Constitucional Positivo, 1994, ob. cit., p. 96. 
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educação (art. 205), como base e meta essencial do regime democrático.”  231  Aqui a 

palavra absorve o sentido de  um dos fundamentos do Estado brasileiro.   232

 

É de se reconhecer que no contexto do artigo 1º, cidadania representa um dos 

pilares de sustentação do próprio Estado brasileiro, no espírito da Constituição 

Federal de 1988. 

 

No âmbito do artigo 22, inciso XIII, é estabelecida a competência privativa da União 

para legislar sobre  “XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização”.  Revela-se aí 

uma intenção deliberada de distinguir entre nacional  e cidadão, pois, conforme a 

lição de Celso Bastos, “a condição de nacional é um pressuposto para a de cidadão”.  

Refere que “todo cidadão é um nacional, mas o inverso não é verdadeiro: nem todo 

nacional é cidadão”. Cidadão é a qualificação dada pelo gozo dos direitos políticos.  

A aquisição dos direitos políticos, na Constituição Federal de 1988, ocorre 

gradativamente, tendo o processo seu início aos dezesseis anos e término aos trinta 

e cinco.   233   Igualmente, José Afonso da Silva reconhece que nacionalidade tem um 

conceito mais amplo do que cidadania, sendo pressuposto desta.  234    Um dos 

elementos preliminares e indispensáveis para o ingresso na sociedade para a 

posterior aquisição da cidadania está no registro civil de nascimento, sob o art. 5º, 

inciso LXXVI, da Constituição, estabelecendo, sob o inciso LXXVI, a gratuidade, na 

forma da lei, para os reconhecidamente pobres, do registro civil de nascimento (letra 

“a”), assim como da  certidão de óbito (letra “b”). 235  

 

Entendemos que o rol  das vedações envolve direitos e garantias cuja normatividade 

não pode ficar ao sabor de incerteza jurídica, pois a inovação da ordem jurídica 

trazida por medida provisória  não contém a certeza de sua conversão em lei.  Com 

efeito, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral 

(“a”) envolvem situações jurídicas que podem afetar direitos e garantias individuais,  

enquanto que direito penal, processual penal e processual civil  (“b”) abarcam 
                                                                                                                                                                                
230  Diz o inciso LXXVII, do art. 5º, da Constituição Federal:   “são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas 
data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania”.  A gratuidade está regulamentada pelas 
leis nº 9.265, de 12.2.1996, e nº 9.534, de 10.12.1997. 
231 José Afonso da Silva,   Curso de Direito Constitucional Positivo, 1994, ob. cit., p. 96. 
232 Ibidem, p. 95.  
233 Celso Ribeiro Bastos, ob. cit., p. 281.  
234 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 1994 ob. cit., p. 307.  



  
 

78

prescrições legais geradoras,  também, de conseqüências quanto ao “devido 

processo legal”, consideradas cláusulas pétreas.  No que se refere à     organização 

do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros 

(“c”) têm pertinência com a independência do Poder Judiciário -- o que remete ao 

princípio da  separação dos Poderes do Estado (art. 2º, CF), constituindo cláusula 

pétrea –  e com a autonomia funcional e administrativa   do Ministério Público, erigido 

pela Constituição Federal como instituição permanente (art. 127, § 2º, CF).    

 

Quanto à vedação no tocante aos planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 

orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 

3º, CF (alínea “d”)  – há que ressaltar que o artigo 166, da Constituição Federal,   

determina que os projetos de lei relativos a essas questões orçamentárias tenham 

uma tramitação diferenciada, devendo ser apreciados pelas duas Casas do 

Congresso Nacional, na forma do regimento comum e cabendo seu exame a uma 

Comissão mista permanente de Senadores e Deputados.  Evidente que tal 

tramitação é distinta daquela da conversão das Medidas Provisórias, apontando-se, 

ainda, para o caráter de provisoriedade dessa espécie normativa. 

 

Importa destacar que as vedações das alíneas “a”, “c”, “d” e inciso III, acima citadas, 

aplicam-se como restrições materiais também para as leis delegadas (art. 68, § 1º, I, 

II e III, CF).   

 

Previamente à apreciação do mérito, cada uma das Casas do Congresso Nacional 

analisará o cumprimento dos pressupostos constitucionais (§ 5º, do art. 62).  Esse 

juízo prévio envolve tanto os pressupostos formais quanto os materiais, significando, 

nas palavras de José Afonso da Silva, que “são sindicáveis”, acrescentando que o 

entendimento da Casa por onde se inicia a sua votação no sentido de atendimento, 

ou não, desses pressupostos – a Câmara dos Deputados – não vincula a Casa 

revisora – o Senado Federal.   Como decorrência dessa possibilidade de apreciação 

objetiva, o Poder Judiciário não pode se recusar a se manifestar quando, para tanto, 

invocado.  236

 

                                                                                                                                                                                
235 V. nota 232.  
236 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 22ª edição, ob. cit., p. 530.   
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Não havendo apreciação da medida provisória até quarenta e cinco dias contados de 

sua publicação, entrará em regime de urgência em cada uma das Casas do 

Congresso.  Trata-se de aplicação de regime equivalente ao que está estabelecido  

sob o § 1º, do artigo 64, para o caso de pedido de urgência feito pelo Presidente da 

República para apreciação de projetos de sua iniciativa.  Na verdade, a medida 

provisória está recebendo o mesmo tratamento legislativo dispensado a projeto de lei 

de iniciativa do Chefe do Executivo com o respectivo pedido de urgência .  

 

Considerando a redação anterior do artigo 62, da Constituição,  no que tange aos 

efeitos da medida provisória,  Alexandre Mariotti sublinha que esta constitui “um ato 

normativo primário, que inova a ordem legislativa: à sua sombra constituem-se 

relações jurídicas concretas.  A rejeição    (ou o transcurso do trintídio) fulmina a 

medida provisória enquanto norma, mas não atinge de igual maneira as situações 

jurídicas decorrentes da sua aplicação.  Estas permanecem, conforme decorre  da 

própria previsão de que o Congresso Nacional deva discipliná-las”. 237  

 

Em sua redação atual (artigo 62, § 3º), as medidas provisórias perderão eficácia – 

desde a edição – se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, 

prorrogáveis por igual período.  Portanto, persiste a necessidade de o Congresso 

Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da 

edição da medida provisória sem eficácia.   238

 

Pode-se dizer que, diante da crescente indignação dos diversos segmentos dos 

operadores do Direito, a Emenda Constitucional nº 32  visa exercer uma disciplina 

mais rígida à edição incontida de medidas provisórias.  Seria uma forma de  restringir 

o Poder Executivo na edição incontrolada dessas medidas, o que  vinha subtraindo, 

substancialmente, ao Poder Legislativo  a sua função  hegemônica sobre o processo 

legislativo.  Espera-se com essas alterações obrigar o Poder Legislativo a retomar o 

                                                           
237 Alexandre Mariotti, ob. cit., p. 88-89. 
238 Parece-nos um exercício difícil de Teoria Geral do Direito entender como pode uma norma jurídica 
declaradamente sem eficácia ter efeito jurídico, passível de ser disciplinado no que tange às relações jurídicas 
decorrentes daquela medida provisória.  Outra questão que exige um esforço da Teoria Geral do Direito está  no   
§ 11 na atual redação do artigo 62, CF: “Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias 
após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos 
praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”.    Como é possível atribuir eficácia a uma 
norma que deixou de ter  vigência? 
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seu rumo na direção de sua função representativa da sociedade na elaboração das 

leis.    

 

Apontando para a inércia do Poder Legislativo, Alexandre Mariotti esclarece que não 

ofende a independência do Legislativo a ação do Poder Executivo por via de medida 

provisória, uma vez que ela pode ter sua eficácia política paralisada por decisão 

parlamentar.  239

 

e) Leis orçamentárias: a Constituição Federal prevê, sob o artigo 165, a tripartição 

das leis orçamentárias, representadas pelo plano plurianual, pelas diretrizes 

orçamentárias e pelo orçamento anual.  Afirma Ricardo Lobo Torres que “os três se 

integram harmoniosamente, devendo a lei orçamentária anual respeitar as diretrizes 

orçamentárias, consonando ambas com o orçamento plurianual (arts. 165, § 7º, 166, 

§ 4º, 167, § 1º).  E têm os três que se compatibilizar com o planejamento global – 

econômico e social (art. 165, § 4º)”.  Acrescenta que “o planejamento, qualquer que 

seja ele, controla a Administração quanto ao limite máximo de gastos, mas não a 

obriga a realizar a despesa autorizada (...), em virtude de sua natureza simplesmente 

formal”.  240

 

Essa natureza formal caracteriza também o plano plurianual, porquanto é 

“dependente do orçamento anual para que possa ter eficácia quanto à realização das 

despesas.  Constitui mera programação ou orientação, que deve ser respeitada pelo 

Executivo na execução dos orçamentos  anuais, mas que não vincula o Legislativo 

na feitura das leis orçamentárias”. 241

 

É formal, ainda, a natureza da lei das diretrizes orçamentárias, segundo afirma Lobo 

Torres e constitui “em suma, um plano prévio, fundado em considerações 

econômicas e sociais, para a ulterior elaboração da proposta orçamentária do 

Executivo, do Legislativo (arts. 51, IV e 52, XIII), do Judiciário (art. 99, § 1º) e do 

Ministério Público (art. 127, § 3º)”. Da mesma forma que o plano plurianual, não 

                                                           
239 Ibidem, p. 96 e nota de rodapé 274, em que cita a Medida Liminar do STF na Adin 1.320-DF, informação 
disponível no site do Supremo Tribunal Federal no endereço eletrônico: http://www.stf.gov.br.  
240 Ricardo Lobo Torres, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, volume V: O Orçamento na 
Constituição, 2ª ed., Rio de Janeiro/São Paulo, Renovar, 2000, p. 60-61.  
241 Ibidem, p. 64.  
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vincula o Congresso Nacional quanto à elaboração da lei orçamentária. 242   A lei de 

diretrizes, no Brasil,  tem servido mais para anunciar os objetivos e as metas do 

governo do que para utilização prática no planejamento financeiro. 243

 

Apesar de existirem várias teorias sobre a natureza da lei do orçamento anual, 

Ricardo Lobo Torres elege a da lei formal, por se adaptar melhor ao direito 

constitucional brasileiro. 244

 

Quanto ao procedimento, os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual obedecem às regras gerais do processo 

legislativo previstas no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal no que não 

contrariarem o disposto na parte especial aplicada a essas leis sob o artigo 166.  

Essa parte refere-se ao papel da Comissão Mista permanente de Senadores e 

Deputados de examinar e emitir pareceres sobre os projetos e sobre as emendas 

aos projetos, pareceres esses que serão apreciados pelo Plenário das duas Casas 

do Congresso Nacional.  O Presidente da República pode enviar mensagem ao 

Congresso para propor modificações ao projeto, na parte  que ainda não foi incluída 

na votação.  (§ 5º)  

 

Quanto às emendas ao projeto de lei do orçamento ou aos projetos que o 

modifiquem, a Constituição estabelece duas exigências cumulativas  para sua 

aprovação: 1º - que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias; 2º - que indiquem os recursos necessários, admitidos 

apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam  sobre: 

dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências tributárias 

constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal. Além disso, as emendas 

                                                           
242 Ibidem, p. 66.  
243 Ibidem, p. 70.  
244 Apesar de considerar inócua a dicotomia entre lei formal e lei material, por enfraquecer o princípio da 
legalidade, Ricardo Lobo Torres considera importante essa distinção para a lei orçamentária.  Pela teoria da lei 
material, ela seria criadora de direitos e inovadora quanto às leis financeiras.  Tem maior aceitação entre a 
doutrina espanhola em vista de dispositivo constitucional que autoriza a lei orçamentária a modifica tributos 
desde que essa lei tributária substantiva assim o preveja. Outra corrente considera o orçamento como lei “sui 
generis” .  Por fim, pala teoria da lei formal, ela apenas prevê as receitas públicas e autoriza os gastos, sem criar 
direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e financeiras. Ob. cit., pp. 73-76. 
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podem estar relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os 

dispositivos do texto do projeto de lei.  245  

 

As emendas destinadas à alteração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias só 

poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual.  Ressalta 

Ricardo Lobo Torres que, embora o Congresso não esteja vinculado ao plano 

plurianual, o projeto do Poder Executivo deve apontar a desconformidade entre o 

plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.  246

 

Versando a emenda sobre modificação de projeto de lei do plano plurianual, o seu 

processo segue as regras do art. 63, I, segundo o qual não é permitido o aumento de 

despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, com a 

ressalva dos parágrafos §§ 3º e 4º do art. 166 247.   Ressalta José Afonso da Silva 

que por não estar o plano plurianual contemplado nessa ressalva, não pode sofrer 

emenda que lhe aumente as despesas.  248

 

Após a apreciação pela Comissão Mista, os projetos de leis mencionados e as 

respectivas emendas a eles apresentadas, poderão ser aprovados – quando serão 

enviados à sanção presidencial – ou rejeitados.  Essa rejeição exclui o projeto de lei 

de diretrizes orçamentárias, por disposição constitucional, quando declara, 

expressamente, que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 57, § 2º).  No entanto, admite a 

possibilidade de rejeição do projeto de lei orçamentária anual consoante se 

depreende do que estatui o § 8º, do art. 166, quando permite a utilização dos 

recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, mediante créditos 

especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. 249

 

A possibilidade de “apreciar, discutir, votar, aprovar  ou rejeitar qualquer tipo de 

projeto de lei” significa, para José Afonso da Silva, a restituição ao Legislativo de 

                                                           
245 Ibidem, p. 319. 
246 Ibidem, p. 319.  
247 Referem-se às emendas aos projetos de lei de lei do orçamento anual e de diretrizes orçamentárias.   
248 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Posivito, 9ª ed., ob. cit., p. 630. 
249 Ibidem, p. 630-631. 



  
 

83

uma de suas prerrogativas mais importantes.  Ressalva, porém, a necessidade de 

que os representantes desse Poder tenham a responsabilidade e a cautela para se 

valerem dessa faculdade no caso das leis orçamentárias, devendo a rejeição ser 

aplicada “em situação extrema de proposta destorcida, incongruente e impossível de 

ser consertada por via de emendas, dadas as limitações para estas”.  A 

conseqüência mais séria que ele aponta é que a Administração fica sem orçamento, 

pois não pode ser aprovado outro orçamento, por ser impossível elaborar orçamento 

para o mesmo exercício.   Traduz a solução permitida pela Carta Magna da seguinte 

forma:  “as despesas, que não podem efetivar-se, senão devidamente autorizadas 

pelo Legislativo, terão que ser autorizadas prévia e especificadamente, caso a caso, 

mediante leis de abertura de créditos especiais”. 250

 

Comparando com a Constituição de 1946, que estabelecia a iniciativa compartilhada 

pelo Executivo e Legislativo,  a Constituição de 1988 atribui o monopólio da iniciativa 

de matérias orçamentária e tributária ao Executivo. Destacam Argelina Figueiredo e 

Fernando Limongi a importância da questão: por tratar-se de matéria que obedece a 

exigência do calendário, conforme a época em que é trazida perante o Legislativo,  

pode servir de manipulação estratégica para reduzir o nível de manobra que resta ao 

Legislativo para aprovar com consciência crítica.  251  Agregam, ainda, que as leis de 

diretrizes orçamentárias aprovadas pelo Congresso estipulam que, no caso de não 

cumprimento dos prazos para aprovação pelo Congresso, o Executivo fica 

autorizado, automaticamente, a gastar 1/12 ao mês do orçamento encaminhado.  Tal 

estratégia permite ao Executivo liberar-se da participação do Legislativo na 

elaboração do orçamento.  252   

 

Existem, ainda, alguns atos legislativos não considerados procedimento legislativo, 

que são os decretos legislativos e as resoluções, incluídos pela  Constituição Federal 

(art. 59, incisos VI e VII).  José Afonso da Silva  os exclui do rol    de atos de 

procedimento legislativo.  253    Gonçalves Ferreira Filho ressalta que as matérias de 

competência exclusiva do Congresso arroladas no artigo 49  da Constituição não 

induzem para a edição de norma abstrata característica da lei propriamente dita.  Em 
                                                           
250 Ibidem, p. 631.   
251 Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi, ob. cit., p. 44.  Trata-se do artigo 61, § 1º, “b”, da CF. 
252 Ibidem, p. 45. 
253 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., cit., p. 464.  



  
 

84

linhas gerais, são temas relacionados à forma de fiscalização do Poder Executivo, 

excetuando o inciso VII 254,  ensejando a formulação de normas individuais, que 

passam ao largo de matérias pertencentes ao “processo legislativo”. 255  Enfatiza , 

ainda, que os decretos legislativos, ao lado das resoluções,  “traduzem mais a 

atividade de controle político ou de organização interna do Poder Legislativo que a 

ação normativa geral deste”.   256    Acentua a dificuldade de identificar, em face da 

atual Constituição,  quais matérias devem ser objeto de resolução e quais devem ter 

a forma  de decreto legislativo.  Porém, a tradição do nosso direito constitucional 

induz à utilização do decreto legislativo para as matérias de competência exclusiva 

do Congresso Nacional e da resolução para aquelas de competências privativas de 

cada Casa Legislativa.  257  Na realidade, os Regimentos Internos de cada Casa 

Legislativa determinam quando uma ou outra espécie deve ser utilizada. 258

 

O decreto legislativo é de competência exclusiva do Congresso Nacional e tem como 

conteúdo as matérias estatuídas no artigo 49, da Constituição Federal. 259 Nas 

palavras de Pontes de Miranda, esses decretos são “as leis que a Constituição não 

exige sejam remetidas ao Presidente da República para a sanção (promulgação ou 

veto)”.  260    

 

É considerado um instrumento veiculador de atos   exclusivos do Congresso  

Nacional previstos, basicamente, no artigo 49, da Constituição Federal, segundo 

Alexandre de Moraes.  É a forma, também,  pela qual o Congresso deverá disciplinar 

as relações jurídicas decorrentes de não conversão de medida provisória em lei, 

consoante exigência do art. 62. 261

 

O decreto segue o processo previsto para a elaboração de leis nas fases de 

instrução e de discussão, sendo votado em ambas as casas legislativas. Não conta, 

porém, com sanção ou veto do Chefe do Executivo por tratar-se de matéria de 
                                                           
254 Art. 49, inciso VII: “Fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais  e os Senadores, em cada 
legislatura ...”, que representa matéria que conduz à edição de normas gerais.  
255 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 194. 
256 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 200. 
257 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 195. 
258 Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 279. 
259 Pinto Ferreira,  Curso de Direito Constitucional, ob. cit., p. 388.  
260 Conforme citado por  Nagib Slaibi Filho, ob. cit., p. 349; por Pinto Ferreira,  ob. cit., p. 388, e por Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 193.  
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competência do Poder Legislativo, sendo  promulgado pelo Presidente do Senado 

Federal, na qualidade de Presidente do Congresso Nacional, que determinará sua 

publicação. 262    

 

Conforme o caso, a deflagração do processo depende do Presidente da República 

ou da iniciativa de membro ou comissão do Congresso Nacional.  263

 

Pode versar sobre matéria concreta e sobre atos normativos.  No primeiro caso 

(matéria concreta: incisos II, III, IV, V, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI e  XVII, do art. 49, 

CF), o decreto legislativo não pode ser atacado pelo controle direto de 

inconstitucionalidade.  A característica do ato concreto é ser destituído de 

generalidade e abstração.  No entanto, esse controle de constitucionalidade poderá 

ocorrer quando o decreto legislativo versar sobre as competências fixadas nos 

incisos VII e VIII 264 por tratar-se de edição de norma com caráter de generalidade e 

abstração.  265  

 

Entre as matérias que competem ao decreto legislativo está o treaty-making power, 

na terminologia de Nagib Slaibi Filho, ao se referir à competência exclusiva do 

Congresso Nacional para “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional” (art. 49, inciso I).  Após celebrado o ato internacional pelo Poder Executivo, 

seu texto é encaminhado ao Congresso Nacional para apreciação, tendo início na 

Câmara dos Deputados.   Uma vez aprovado por esta, a mensagem segue para o 

Senado Federal que, se o aprova, promulga o texto.  Caso a Câmara dos Deputados 

rejeite o texto, segue, igualmente, para o Senado que, o acolhendo, devolve à 

Câmara para sua  apreciação definitiva pelos Deputados. 266   
 

Alexandre de Moraes  conceitua a resolução como “ato do Congresso Nacional ou de 

qualquer de suas casas, tomado por procedimento diferente do previsto para a 

                                                                                                                                                                                
261 Alexandre de Moraes, ob. cit., p. 568. 
262 Ibidem, p. 568-569.  
263 Michel Temer, ob. cit., p. 154. 
264 VII – “fixar idêntico subsídios para os Deputados Federais e os Senadores ...” e VIII – “fixar os subsídios 
do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado ...”.  
265 Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 279. 
266  Nagib Slaibi Filho, ob. cit., p. 349. 



  
 

86

elaboração das leis, destinado a regular matéria de competência do Congresso 

Nacional ou de competência privativa do Senado Federal 267 ou da Câmara dos 

Deputados, 268 mas em regra com efeitos internos; excepcionalmente, porém, 

também prevê a constituição resolução com efeitos externos, como a que dispõe 

sobre a delegação legislativa”. 269

 

Por sua vez, David Araújo e Serrano Nunes Júnior consideram-na como “espécie 

normativa  veiculadora das competências privativas de cada uma das Casas 

Legislativas (arts. 51 e 52, CF)”.  A promulgação é feita pela Mesa da Casa 

Legislativa que a editou, pois não há sanção ou veto. Quando for ato do Congresso 

Nacional (art. 68, § 2º), será promulgada pela Mesa do Senado Federal.  Vale para a 

resolução a observação anterior pertinente aos atos concretos, como o caso daquele 

que autoriza o processo contra o Presidente ou o Vice-Presidente da República 

(inciso III, art. 49), no sentido de não poder ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade.  270   

 

O processo legislativo para a elaboração da resolução tem sua sede no regimento 

interno de cada uma das Casas e naquele do Congresso Nacional.  Em 

conseqüência, a resolução isolada de uma das casas legislativas será instruída, 

discutida e votada somente por ela.  Quando se tratar de resolução do Congresso 

Nacional, a aprovação será de ambas as Casas, cabendo ao Presidente do Senado, 

no exercício da presidência do Congresso Nacional, a sua promulgação.  Por se 

tratar de matéria de competência do Poder Legislativo, não haverá participação do 

Chefe do Executivo nesse processo, inexistindo, pois, veto ou sanção.  271

 

Nagib Slaibi Filho esclarece que a resolução  se “destina a regular as matérias de 

caráter político, administrativo ou processual legislativo, sobre o que a Câmara se 

deve pronunciar em casos concretos”. Tais matérias podem ser, exemplificando, a 

perda de mandato de Deputado, criação de comissão especial, matéria de natureza 

regimental  e assunto de sua economia interna que ultrapasse os limites de simples   

                                                           
267 Regimento Interno do Senado Federal, art. 213, “c”. 
268 Regimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 110, inciso III.  
269 Alexandre de Moraes, ob. cit., p. 572. 
270 Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit. , p. 279. 
271 Alexandre de Moraes, ob.cit., p. 572-573. 
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ato administrativo.  Constitui um “ato de manifestação de vontade de cada corpo 

legislativo, embora o seu conteúdo possa ser multiforme”.   272

 

Esse autor ressalta que os poderes privativos do Senado Federal são mais amplos 

do que os da Câmara dos Deputados.  No exercício dessas atribuições, a 

competência privativa do Senado se manifestará por meio do processo de resolução, 

que, conforme o caso, terá caráter de ato administrativo, de ato legislativo ou, até, de 

ato jurisdicional. Assim, além de constituir um ato legislativo sob o aspecto formal, a 

resolução poderá ser caracterizada  como de caráter jurisdicional, conforme o 

conteúdo da matéria tratada, quando de competência exclusiva do Senado Federal, 

por conter uma decisão  irrecorrível quanto ao mérito, ainda que comportando 

impugnação judicial por ações autônomas, sobre um julgamento, passível de ocorrer 

nos casos dos incisos I e II, do art. 52, da Constituição Federal. 273  Embora a 

Câmara tenha uma competência privativa mais restrita, terá papel jurisdicional 

quando autorizar a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente 

da República e os Ministros de Estado, consoante o art. 51, I, da Carta Magna.  274

 

Com relação ao Senado Federal, o conteúdo do inciso X, do art. 52, comporta um ato 

legislativo, porquanto trata da competência exclusiva para a suspensão da eficácia 

de lei (federal, estadual ou municipal) que haja sido reconhecida inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.  Tem, nessa função, um papel de 

“agente interventivo normativo”, termo usado por Nagib Slaibi Filho. 275

 

As Casas Legislativas, em separado, exercem, ainda, função coordenadora entre os 

Poderes.  O Senado Federal participa do sistema de freios e de contrapesos nas 

seguintes situações: quando, na forma anteriormente citada, processa e julga nos 

crimes por responsabilidade (incisos I e II); quando aprova previamente, por voto 

secreto, após argüição pública,  a escolha para determinados cargos de ampla 

                                                           
272 Nagib Slaibi Filho, ob.cit., p. 350. 
273 Nagib Slaibi Filho, ob. cit., p. 350. “Art. 52.  Compete privativamente ao Senado Federal: I – processar e 
julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de 
Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com 
aqueles; II – processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da epública e o 
Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;(...)” 
274 Ibidem, p. 350. 
275 Ibidem, p. 350   
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projeção nacional 276 (inciso III)  e quando aprova previamente, por voto secreto,  

após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de 

caráter permanente (inciso IV);  quando suspende a execução, no todo ou em parte, 

de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal 

(X); quando aprova, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício, 

do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato (XI) e, por fim, 

quando elege dois membros do Conselho da República, composto de seis membros 

(inciso XIV, do art. 52).  Essa função de coordenação dos Poderes é desempenhada 

pela Câmara dos Deputados ao proceder à tomada de contas do Presidente da 

República, quando não o tiver feito perante o Congresso Nacional dentro de sessenta 

dias após a abertura da sessão legislativa (art. 51, inciso I) e quando elege outros 

dois membros do Conselho da República, na forma do art. 89, VII), da Carta.  277

 

O Senado Federal exerce, ainda, “poder financeiro sobre todos os níveis federativos 

(incisos V a IX)”, o que, ao lado de sua qualidade de “agente interventivo normativo” 

(inciso X) , o torna um “verdadeiro órgão nacional, acima da União, Estados e 

Municípios”, segundo argutamente realça Nabig Slaibi Filho. 278

 

As resoluções merecem de Anna Cândida da Cunha Ferraz uma divisão em 

espécies, levando em conta a finalidade pretendida.  É ato político, citando a 

resolução do Senado que referenda nomeações; ato deliberativo, quando o Senado 

fixa alíquotas; ato de co-participação na função judicial, quando o Senado suspenda 

lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e ato-condição da 

função legislativa, porquanto o Congresso Nacional quando autoriza o Executivo a 

elaborar lei delegada está habilitando a produção da lei delegada.  279

 

 

 

 

                                                           
276 Tratam-se dos cargos de magistrados, Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da 
República, Governador de Território, presidente e diretores do banco central, Procurador-Geral da República e 
titulares de outros cargos previstos em lei. 
277 Nagib Slaibi Filho, ob. cit., p. 350. 
278 Ibidem, p. 350. 
279 Anna Cândida da Cunha Ferraz, Conflito entre poderes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, , p. 129, apud 
Alexandre de Moraes, ob. cit., p. 572. 
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Capítulo III 
 

 A SOBERANIA POPULAR E O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1       A soberania popular como poder e o significado de “povo” 
 

A relação marcante entre o Direito e a Política é reconhecida por diversos autores, 

relacionando a política com o poder,  como poder político.  Essa idéia fica   clara no 

conjunto das idéias do livro Do Contrato Social,  de Jean-Jacques Rousseau, a partir 

do próprio subtítulo da obra:  Princípios do Direito Político.  280     

 

Entre os juristas nacionais, Celso Ribeiro Bastos aponta para a vinculação do poder 

ao direito, não apenas no momento da Constituição do Estado, mas também por 

ocasião do seu funcionamento 281 ;  José Horácio Meirelles Teixeira vê como 

fundamento da Constituição o poder político, do qual o Poder Constituinte é apenas a 

expressão mais alta 282,   e  Willis Santiago Guerra Filho busca estudar o Direito a 

partir de sua conexão com a Política, ou seja, com o poder 283.  

 

Considerando-se, juntamente com Meirelles Teixeira, que a Constituição é o poder 

político institucionalizado, significando canal ou técnica “de institucionalização  e 

atuação do poder político”, necessário se torna estudar o próprio poder político. 

Pode-se falar que esse poder é soberano ou que detém a soberania, quando o poder 
                                                           
280 Segundo Lourival Gomes Machado, esse subtítulo aparece apenas na versão definitiva do Contrato, in Jean-
Jacques Rousseau, ob. cit., vol. I, p. 44, nota de rodapé  1.    
281 Cf. Celso Ribeiro Bastos: “A vinculação do poder ao direito – frise-se – não ocorre exclusivamente no 
momento da Constituição do Estado, mas também, e com muito maiores razões, por ocasião do seu 
funcionamento. Implantados os órgãos constituídos – assim entendidos todos os que encontram o seu fundamento 
na Constituição – esses nada mais são que um feixe, um conjunto de competências;  são, destarte, simples 
definições legais de faculdades que incumbem aos seus agentes.  A atuação do Estado no seu processo de 
promoção do bem-estar coletivo, da segurança, do progresso, se cumpre através de atos jurídicos ou de atos 
materiais que necessariamente aos primeiros se remontam.”, 22ª ed., atual., ob. cit., p. 16.     
282 Cf. J. H. Meirelles Teixeira:  “O fundamento da Constituição, já referimos, não poderia, por definição, ser 
uma norma jurídica, pois não há norma jurídica que lhe seja superior; somente pode consistir em algo superior e 
anterior a todo o Direito estabelecido, em algo real, na vontade social, que dá integração à comunidade política.  
Esta vontade social, dirigida assim a fins políticos, é o poder político, do qual o Poder Constituinte é apenas a 
expressão mais alta, o momento mais elevado de atuação”.  Ob. cit., p. 201. 
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político é capaz de impor-se perante a vontade de outros grupos, decidindo em 

última instância a respeito da própria existência e atuação, e da existência e atuação 

dos grupos menores.  Divergindo de Pontes de Miranda, que prefere o termo poder 

estatal,  Meirelles Teixeira afirma que o “poder político é anterior ao Estado, preexiste 

ao Estado, funda, ele próprio, o Estado, dando-lhe uma Constituição (...)”  Esse 

fenômeno é mais perceptível quando da criação de novos Estados por via 

revolucionária, servindo de exemplo a dos Estados norte-americanos, em 1776, 

posteriormente reunidos em federação, em 1787, e do Estado brasileiro em 1822, 

com o ato da Independência do Brasil.  284

 

Vemos a relação sociedade versus poder como um dos elementos de análise do 

presente estudo e que a idéia de poder tem como pressuposto a soberania. Grande 

parte dos autores apresentam o conceito de soberania trazendo essa ligação 

necessária. 

 

Os juristas medievais elaboraram a teoria da soberania popular, apoiando-se em 

algumas passagens do Digesto,  principalmente de textos de Ulpiano e de Juliano. 285   

O texto de Ulpiano diz:   “o príncipe tem autoridade porque o povo lha deu”, servindo 

para demonstrar que, independentemente de quem detenha efetivamente o poder 

soberano, o povo continuaria a fonte originária deste poder, revelando a distinção 

entre a titularidade e o exercício do poder.  Entre os defensores e os opositores da 

soberania popular, a disputa se direcionou para o significado dessa passagem do 

poder do povo ao imperador:  se considerada uma “transferência definitiva, tanto do 

exercício como da titularidade”, ou uma “concessão temporária e revogável em 

princípio”, tendo por conseqüência que a titularidade do poder teria permanecido no 

povo e, apenas, seria confiado ao príncipe o exercício do poder.  Entre os defensores 

da posição que apoia a concessão, Azone considera que “o povo jamais abdicou 

inteiramente de seu poder”. Na mesma linha, Hugolino lembra terem existido 

ocasiões de revogação desse exercício,  afirmando claramente que o “povo jamais 

                                                                                                                                                                                
283  Cf. Willis Santiago Guerra Filho: “O objetivo da presente obra é realizar um estudo do Direito de caráter 
fundamental e, em certa medida, introdutório, a partir de sua conexão com a Política, ou seja, com o poder, o 
que significa estudar por que e como certas pessoas mandam e outras, obedecem”.  Ob. cit.,  p. 7. 
284 J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 201-202.   
285 Texto de Ulpiano,  Democracia, I, 4, 1, e  de Juliano, Democracia I, 3, 32,  apud Norberto Bobbio. 
Democracia. In: Dicionário de Política, ob. cit. , vol. I,  p. 321. 
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transferiu o poder ao imperador de modo tal que não ficasse algum vestígio junto de 

si, porque mais do que tudo constituiu o imperador como seu procurador”. 286

 

Quanto ao texto de Juliano, a propósito do costume como fonte de direito, se diz que 

“o povo cria o direito não apenas através do voto, dando vida às leis, mas também   

‘rebus ipsis et factis’, dando vida aos costumes”.  Esta afirmação permitiu verificar 

que, nas comunidades onde o povo transferiu a outros o seu poder original de 

elaborar as leis, sempre mantivera o poder de criar direito através da tradição.   Esta 

posição suscitou polêmicas sobre reconhecer, ou não, força ao costume para 

abrogar a lei.  Em outras palavras, se o direito emanado do povo teria maior força, ou 

não, que o direito derivado do imperador.   

 

Na obra “Defensor pacis”, uma das fundamentais do pensamento político medieval, 

Marsílio de Pádua afirma e demonstra claramente que  o poder soberano se apóia  

no princípio de que o poder de fazer leis compete unicamente ao povo, que atribui a 

outros somente o poder executivo, que é o poder de governar dentro do âmbito  

daquelas leis.  Como “o poder efetivo de instituir ou eleger um Governo diz respeito 

ao legislador ou a todo o corpo dos cidadãos, assim como lhe diz respeito o poder de 

fazer leis ...  Da mesma forma diz respeito ao legislador o poder de corrigir e até de 

depor o governante, onde houver vantagem comum para isso” (I, 15, 2).   Em outra 

passagem do livro, afirma que a “causa prima” do Estado é o legislador, sendo o 

governante (a “pars principans”) a causa secundária  (I, 15, 4). Essa teoria, elaborada 

por Marsílio de Pádua, segundo a qual,   dentre os dois poderes fundamentais do 

Estado – o legislativo e o executivo --, o primeiro é o poder principal, enquanto 

pertença exclusivamente ao povo, e o segundo, que o povo delega a outros sob 

forma de mandato revogável, é poder derivado, veio a constituir, nos séculos XVII e 

XVIII,  um dos pontos norteadores das teorias políticas dos escritores.   

Considerados os pais da Democracia moderna, Locke e Rousseau tinham uma 

diferença essencial na maneira de entender o poder legislativo:  para Locke, este 

deve ser exercido por representantes, enquanto para Rousseau deve ser exercido 

diretamente pelos cidadãos.  287      
 

                                                           
286 Ibidem, p. 321. 
287 Ibidem, p. 321-322. 
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Ao mesmo tempo que Rousseau reconhece que a soberania popular tem seu 

fundamento na vontade geral, igualmente, considera que essa vontade geral é 

composta por indivíduos.  Estes, portanto, possuem parcela daquela soberania.  

Gomes Canotilho enfatiza:  “A teoria da soberania popular concebe a titularidade da 

soberania como pertencendo a todos os componentes do povo, atribuindo a cada 

cidadão uma parcela de soberania”.  288   Rousseau ilustra seu raciocínio: 

“Suponhamos que o Estado seja composto por 10.000 cidadãos (...)  Cada membro 

do estado só tem, por sua parte, a décima-milésima parte da autoridade soberana ...”  
289

 

Os escritores clássicos denominam soberania ao poder do Estado supremo “mais 

alto em relação aos indivíduos e independente em relação aos demais Estados”.  290

 

A soberania pode ser considerada a expressão jurídica do poder, distinguindo-se 

dessa forma a sociedade política das demais associações humanas.  Nicola 

Matteucci considera que: “em sentido lato, o conceito político-jurídico de Soberania 

indica o poder de mando de última instância, numa sociedade política e, 

conseqüentemente, a diferença entre esta e as demais associações humanas em 

cuja organização não se encontra este poder supremo, exclusivo e não derivado.  

Este conceito está, pois, intimamente ligado ao de poder político: de fato, a 

Soberania pretende ser a racionalização jurídica do poder, no sentido da 

transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de direito (...)”  
291    Em épocas de normalidade, a soberania pode até não ser percebida, observa 

Nicola Matteucci,  porque permanece em situação de dormência. Em situações 

excepcionais, porém,  ela volta com toda a sua força. 292

 

 
                                                           
288 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional.  6ª ed., revista, Lisboa, Almedina, 1993, p. 100, apud Alexis  
Galiás de Souza Vargas, O princípio da soberania popular: seu significado e conteúdo jurídico.  Dissertação de 
Mestrado  em Direito do Estado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2003, p. 40.  
289  Livro III, Cap. I, Contrato Social, apud J. J. Canotilho, ob. cit., apud Alexis Galiás de Souza Vargas, ob. cit., 
p. 40.  
290  Cf. Darcy Azambuja, ob. cit. p. 49. 
291  Nicola Matteucci. Soberania. In: Dicionário de Política, volume II, ob. cit., p. 1179-1188.  Ressalta que: 
“Obviamente, são diferentes as formas de caracterização da Soberania, de acordo com as diferentes formas de 
organização do poder que ocorreram na história humana: em todas elas é possível sempre identificar uma 
autoridade suprema, mesmo que, na prática, esta autoridade se explicite ou venha a ser exercida de modos 
bastante diferentes”.    
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A soberania envolve aspectos sociais, jurídicos e políticos.  Na opinião de Miguel 

Reale “a questão da soberania é parcialmente jurídica, assim como é parcialmente 

histórico-social ou política”, tanto assim que   “uma concepção exclusivamente 

jurídica da soberania seria tão falha como uma outra puramente social”.  Em 

conclusão: “a soberania é sempre sócio-jurídico-política, ou não é soberania”. 293     

Pinto Ferreira compartilha desse pensamento por   entender que o conhecimento 

completo de soberania será obtido com “uma análise adequada dos processos 

sociais, a conceder um conteúdo histórico-político-sociológico à teoria jurídico-

normativa do poder estatal”. 294    

 

A soberania, como  conceito jurídico, teve sua origem histórica numa concepção de 

índole política, tendo sido essa transição marcada por lutas no decorrer de séculos, 

segundo Jellinek. 295     Contestando  essa posição, Aderson de Menezes parte do 

princípio de que não há sociedade sem autoridade, existindo mesmo nas sociedades 

primitivas, “desde que se configure poder em última instância”.  Representaria, nessa 

fase, um conceito social, adquirindo, após, tom político e, por fim, transformando-se 

em norma com sua ascensão à categoria jurídica.  296

 

O conceito político-jurídico de soberania entrou em crise, seja no aspecto teórico, 

seja no aspecto da prática:- teoricamente, com o prevalecimento das teorias 

constitucionalistas; na prática, com a mudança da feição do Estado, não mais 

detentor único e autônomo do poder.  297

 

Segundo Nicola Matteuci, contribuiram, para tanto, a realidade cada vez mais 

pluralista das sociedades democráticas e o novo caráter dado às relações 

internacionais, onde a interdependência entre os diferentes Estados é cada vez mais 

forte, em termos jurídicos, econômicos, políticos e ideológicos.   Destaca a grande 

influência exercida pelos organismos internacionais, as autoridades “supranacionais”, 

que buscam fazer efetivar, por meio de Cortes de Justiça, a maneira de aplicação do 

                                                                                                                                                                                
292  Ibidem, p. 1185. 
293   Cf. Miguel Reale, Teoria do Direito e do Estado,  São Paulo, Livraria Martins Editora, 1940, p. 118 e segs., 
apud  Aderson de Menezes, ob. cit. , p. 149. 
294   Cf. Pinto Ferreira, apud Aderson de Menezes, ob. cit.,  p. 149.    
295   Cf. Georg Jellinek, apud Aderson de Menezes, ob. cit., p. 149.    
296  Cf.  Aderson de Menezes,  ob. cit., p. 150. 
297 Nicola Matteucci, ob. cit., vol.  II, p. 1185. 
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Direito Internacional pelos Estados, em casos concretos. No mercado mundial, 

exercendo, ainda,  forte influência, há o fenômeno da formação de empresas 

multinacionais,  detentoras de poder efetivo de decisão sem depender da soberania 

estatal interna.   Menciona-se, ainda, a força dos novos meios de comunicação de 

massa na formação de uma opinião pública mundial.  Outros elementos da 

sociedade industrial, como empresas e sindicatos, adquirem maiores poderes, 

públicos na essência, porquanto suas decisões são capazes de atingir diretamente 

toda a comunidade.    

 

Nessa seqüência, contudo, não desaparece o poder, mas apenas uma determinada 

forma de organização do poder centrado no conceito político-jurídico de Soberania, 

entendido como uma síntese “entre poder e direito, entre ser e dever ser, síntese 

sempre problemática e sempre possível, cujo objetivo era o de identificar um poder 

supremo e absoluto, porém legal ao mesmo tempo, e o de buscar a racionalização, 

através do direito, deste poder último, eliminando a força da sociedade política”.  298

 

3.1.1   A soberania na Constituição Federal de 1988 
 
Notamos que a tendência gerada pelos efeitos da globalização, de enfraquecimento 

da soberania estatal – tanto em seu âmbito nacional, vista no contexto internacional, 

tanto no âmbito interno, vista como soberania popular – conflita com a Constituição 

de 1988, que vem reforçar a noção de soberania em ambos os significados.  No 

âmbito do direito positivo, declara,  enfaticamente, a força da soberania:  

 

“Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos:  

  
(...) 

Parágrafo único.  Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  299    

 

                                                           
298 Ibidem, p. 1187. 
299 Parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal. 
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O  enunciado todo o poder emana do povo tem especial significado para os juristas, 

como se verá a seguir.  Implica, na lição de André Ramos Tavares,  em aceitar que 

“apenas em seu nome e com ele é que poderá ser legitimamente exercido”.  A 

soberania é atribuída ao povo e “não apenas quoad titulum, mas ainda quoad 

exercitium”,  como enfatiza Vezio Crisafulli.  300    

 

Entendemos que esse artigo inaugural da nossa Carta Magna afirma o compromisso 

solene do reconhecimento  da República Federativa do Brasil como Estado 

Democrático de Direito, significando um marco político-jurídico da vida do País.   Ao 

mesmo tempo, demarca a vinculação necessária entre soberania e democracia. Na 

opinião de Sahid Maluf,  o próprio  termo democracia está implícito, na declaração do 

seu parágrafo único.  301

 

Estudando os princípios que dão essência ao conceito de democracia,  José Afonso 

da Silva reconhece dois princípios fundamentais ou primários, ambos envolvendo o 

povo:  a) o da soberania popular,  significando que o “povo é a única fonte do poder”, 

expressado pela regra de que “todo o poder emana do povo”; b) a “participação, 

direta ou indireta, do povo no poder, para que este seja efetiva expressão da vontade 

popular”.   Nos casos em que a participação é indireta, aparece um princípio derivado 

ou secundário: o da representação.  302

 

Ambos os princípios representam a relação do povo com o poder: como fonte do 

poder e como  sujeito do exercício do poder.  

 

Como fonte, significando que o povo é a única fonte do poder,  corresponde ao 

sentido dado pela declaração contida  na primeira parte do parágrafo único, do artigo 

1º, da Constituição Federal: “Todo o poder emana do povo...”     

 

                                                           
300 Vezio Crisafulli, Stato e popolo nella Constituzione italiana, in Studi sulla Constituzione, t. II,1958, p. 139 e 
segs., apud Cristina Queiroz, Os Actos Políticos no Estado de Direito, Coimbra, Almedina, 1990, p. 151, citado 
por André Ramos Tavares. Liberdades Públicas. In: Enciclopédia do Direito Brasileiro, coordenadores: Carlos 
Valder  do Nascimento e Geraldo Magela Alves, v. I., Direito Administrativo, Constitucional e Tributário, Rio de 
Janeiro, Editora Forense, 2000, p. 8. 
301 Sahid Maluf, Direito Constitucional, edição revista e atualizada pelo Prof. Miguel Alfredo Malufe Neto, 16ª 
ed., São Paulo, Sugestões Literárias, 1984, p. 80.  Nota da Autora: a designação do parágrafo foi atualizada com a 
redação da Constituição de 1988.   
302 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., ob. cit., p. 119-120.  
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A fonte do poder indica o único poder legítimo:--  a soberania nacional,  

representando o Poder Constituinte, o próprio fundamento da Constituição.  Assevera 

Meirelles Teixeira: “O fundamento da Constituição, portanto, o Poder Constituinte, e, 

em última análise, a soberania nacional, não é algo de jurídico no sentido normativo-

positivo, mas algo político: a própria vontade da Nação, decisão e vontade políticas, 

de natureza, pois, político-filosófica, transcendente ao ordenamento jurídico”.   303  
(grifos no original) 

 

A soberania se manifesta como soberania popular enquanto criadora do 

ordenamento jurídico interno do Brasil com a Constituinte, como ato de vontade 

política do povo, e como soberania nacional nas relações internacionais, com os 

demais Estados e como expressão da independência nacional, atendendo aos 

princípios do artigo 4º, da Constituição Federal.     Citando Marcello Caetano, José 

Afonso da Silva,  afirma que soberania significa “poder político supremo e 

independente: supremo, porque “não está limitado por nenhum outro na ordem 

interna”, independente, porque, “na ordem internacional, não tem de acatar regras 

que não sejam voluntariamente aceites e está em pé de igualdade com os poderes 

supremos dos outros povos”. 304  O princípio da independência nacional está contido 

entre os objetivos do Estado (art. 3º, I) e constitui base de suas relações 

internacionais (art. 4º, I).  305

 

Já como  sujeito do exercício do poder, o povo atua no poder, com sua participação, 

direta ou indireta, demonstrando a efetiva expressão da vontade popular.  Conforme 

mencionado, essa participação constitui, segundo José Afonso da Silva, o segundo 

princípio fundamental que dá essência à democracia.  

 

Corresponde, no texto constitucional, como visto, à declaração contida na segunda 

parte do parágrafo único, do artigo 1º, da Carta Magna:  “Todo o poder emana do 

povo,  que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”.  

 

                                                           
303  J. H. Meirelles Teixeira, ob. cit., p. 212.  
304  Marcello Caetano, Direito Constitucional,  v. I / 169, Rio Forense, 1977, apud José Afonso da Silva, 9ª ed., 
ob. cit., p. 95. 
305  José Afonso da Silva, ob. cit., p. 95-96.  
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Cármen Lúcia Antunes Rocha considera que a expressão “soberania popular” 

empregada pelo Constituinte torna explícita a condição da titularidade do poder.  

Além de ser o titular do poder, o povo detém a soberania.  Significa, pois, afirmar-se, 

juridicamente, que soberana é a decisão do povo e não a do seu representante, que, 

em seu nome, exerce as competências de cumprimento das funções estatais.  No 

regime democrático, o exercício do poder pelo representante do povo é soberano 

quando legítimo e essa legitimidade existe quando a ação do representante está 

conforme a determinação do povo.  A Constituição de 1988 inovou neste aspecto, 

porque a soberania popular passou a poder ser exercida diretamente.  Como 

conseqüência jurídica, o representante do povo não poderá se contrapor ao que for 

decidido diretamente pelo povo por um dos instrumentos que a Constituição colocou 

à sua disposição para aferir a sua decisão.   Assim é, pois o representante do povo 

não é por si detentor da soberania, sendo “apenas veiculador de decisões que 

podem ser aplicadas soberanamente quando representarem a vontade do povo 

soberano”.  306

 

 

As Constituições brasileiras  escolheram adequadamente o termo poder , ao invés de  

soberania, pelo fato de se terem afastado, de vez, do “ranço da soberania 

monárquica”,  nas palavras de José Afonso da Silva.  A expressão utilizada nas 

Constituições brasileiras – todo poder emana do povo e em seu nome é exercido ou 

todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente – significa, ao mesmo tempo, a revelação de um princípio do Direito 

constituído, com a adoção do regime político da democracia representativa, ou 

“representativo participativa”, e também que o “poder constituinte,  que o enunciou 

constitucionalmente, se reconhece igualmente como um poder que repousa no 

povo”.    307

 

                                                           
306 Cármen Lúcia Antunes Rocha, República e Federação no Brasil: Traços constitucionais da organização 
política brasileira, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p. 131-133. 
307 José Afonso da Silva, Poder Constituinte e Poder Popular. São Paulo, Malheiros Editores, 2002, p. 86 
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De forma semelhante, para Celso Bastos, “o Poder Constituinte está sempre 

adormecido nos braços do povo e, a qualquer momento, poderá ele ser despertado”.  
308

 

3.1.2   O povo 
 
O significado de povo tem variado no decorrer da história.  Na maioria das vezes a 

identificação do povo é feita de maneira abstrata, pois o “(...) povo real, concreto, 

com suas circunstâncias e ideologia, permanece alheio ao exercício do poder, que, 

na realidade, nada mais tem sido do que um poder sobre o povo”.  309   A afirmação 

da condição de povo, no constitucionalismo brasileiro, tem resultado da luta 

constante por sua maior concretização, seja pela ampliação do direito ao voto, seja 

pelo confronto com o poder oligárquico, incluindo o poder militar, que, não raro, se 

revelavam como “fatores reais do poder”, nas palavras de José Afonso da Silva.  310      

 

O significado de povo merece uma atenção especial: 

 

Paulo Bonavides  considera cabíveis duas perguntas para precisar o entendimento 

do conceito de povo.  A primeira – que é o povo? – formulada a partir de Rousseau e 

Kelsen, e a segunda – quem é o povo? – desenvolvida no Brasil por Friedrich Müller.  

Embora semelhantes, tais questões apresentam sutil distinção.  311  Na própria 

formulação da pergunta surgem diferenças: a primeira indagação dirige-se mais ao 

objeto, um tanto estático, e a partir daí permite descobrir “a unidade, a forma, a 

impressão e o perfil”.   A segunda pergunta denota ser mais direta, como se 

estivesse sendo dirigida para um ser vivo, palpável, um sujeito ativo.  312  

 

À primeira pergunta, levantada por Afonso Arinos, por ele mesmo foi respondida:   

“Os constitucionalistas não hesitam.  Povo, no sentido jurídico, não é o mesmo que 

                                                           
308 Celso Bastos, “A reforma da Constituição”, em Revista Panorama da Justiça, nº 21, dez.1999/jan. 2000, p. 
34-35, apud  Alexis Galiás de Souza Vargas, ob. cit., p. 68. 
309 Cf. Jorge Xifras Heras, Derecho Constitucional, v. II, Barcelona, Bosch, 1957, p. 28, apud José Afonso da 
Silva, Poder Constituinte e Poder Popular, ob. cit., p. 86-87. 
310  José Afonso da Silva, Poder Constituinte e Poder Popular, ob. cit., p. 86-87. 
311 Paulo Bonavides,  Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um Direito Constitucional de luta 
e resistência;  por uma Nova Hermenêutica;  por uma repolitização da legitimidade, São Paulo, Malheiros 
Editores, 2001, p. 52. 
312 Ibidem, p. 56. 
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população no sentido demográfico.  Povo é aquela parte da população capaz de 

participar, através de eleições, do processo democrático, dentro de um sistema 

variável de limitações, que depende de cada país e de cada época”.  313   Paulo 

Bonavides critica o conceito, pois, consoante as limitações legais haveria exclusão, 

em certos sistemas, dos militares, das mulheres, dos analfabetos, não fazendo parte 

do povo, apenas da nacionalidade.  Caso a lei desse direito de voto ao estrangeiro, 

passaria a integrar o conceito de povo.  E a pensar dessa forma, países não 

alinhados com o sistema democrático não teriam povo, o que constituiria um 

absurdo.  314   

 

Formulando a mesma pergunta, na época da Constituição de Weimar, Kelsen alude 

a uma distinção entre democracia como idéia e democracia como realidade, 

afirmando:  “Democracia significa identidade de governantes e governados, de 

sujeito e objeto do poder, significa império do povo sobre o povo.  Todavia o que é 

este ‘povo’?  Pressuposto fundamental da democracia é que pela pluralidade de 

seres humanos forme nela uma unidade.  Para isso é o ‘povo’, como unidade, tão 

essencial que não é apenas objeto senão algo mais, a saber, sujeito do poder.  Pelo 

menos na esfera abstrata deve ser isto.  Contudo, não há nada mais problemático 

para uma consideração dirigida à realidade do fato do que precisamente aquela 

unidade que aparece sob a designação de povo”. Kelsen reduz o povo, enquanto 

estado ou fato jurídico, àquela unidade da ordem jurídica estatal “que regula o 

procedimento de entes humanos submetidos a normas”. 315   

 

Acrescenta Paulo Bonavides que o homem desse povo não é o homem social, mas o 

homem excluído do todo, o homem jurídico, unidimensional, visto pelo ângulo de sua 

sujeição ao dever-ser, à regra de comportamento, o homem da volonté de tous.     

Está, portanto, em oposição frontal ao homem da volonté général de Rousseau, onde 

o homem, entrando em sociedade, ascende ao nível da vontade geral.  No ponto de 

partida --no mecanicismo -- da tese contratualista de Rousseau, não há povo; é no 

ponto de chegada -- no organicismo – que se encontra a sua legitimidade.  A 

                                                           
313 Afonso Arinos de Mello Franco, Jornal do Brasil, 22/08/1963, apud Paulo Bonavides, Teoria Constitucional  
da Democracia Participativa (...),  ob. cit., p. 52.  
314 Ibidem, p. 52.   
315 Hans Kelsen, “Vom Wesen und Wert der Demokratie”, Zweite Auflage, Tuebingen, 1929, pp. 14-15, apud 
Paulo Bonavides, idem, ob. cit., p. 52. 
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diferença em ambas as concepções é que o povo em Kelsen significa “junção ou 

agregado de vontades”, enquanto em Rousseau tem uma só vontade, a vontade 

geral.  316

 

Em seu prefácio à obra de Friedrich Müller, Fábio Konder Comparato esclarece que o 

povo é muito lembrado pelos estudiosos, sendo reconhecido como detentor do poder 

supremo numa democracia.   Diante disso, afirma a necessidade de se definir o 

conceito de povo, e questiona como torná-lo o mais operacional possível para evitar 

as usurpações da soberania que vem sofrendo.  A essa indagação inicial, agrega 

duas outras:  “A definição do povo, como sujeito da soberania democrática, diz 

respeito ao titular ou ao exercente dela?”  -- “A soberania popular é um poder 

absoluto?”  317

 

Embora assinada pelos “representantes do povo francês”, a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, teve consignado o princípio da soberana da nação.  

Adotado pelos revolucionários franceses, para se afastar da ambigüidade do termo 

povo,  Comparato vê no termo nação um ícone político, “a cuja sombra têm-se 

abrigado comodamente, desde então, os mais variados regimes antidemocráticos”.  

Essa orientação, porém, não foi aceita pelos jacobinos, que tentaram, com a 

Constituição do Ano I,  fazer residir a soberania no povo.    318

 

Bem lembrado por Ralph Christensen, na introdução da mesma obra, “A redução da 

soberania popular à mera ideologia é o caso praticamente virulento na realidade dos 

estados constitucionais modernos.  O povo é invocado no documento constitucional, 

ao passo que o seu papel verdadeiro no processo político não é tematizado”.  319  

Mais adiante: “Introduzindo o povo rousseauniano como idéia regulativa na soberania 

constitucional do Estado moderno, Friedrich Müller logra transcender as barreiras da 

metafísica da presença, ainda existentes numa teoria crítica da democracia, bem 

como explorar uma nova camada semântica do conceito de democracia.  Se a 

democracia se torna apenas possível enquanto impossível, postergada e dividida 
                                                           
316  Paulo Bonavides, idem, ob. cit., p. 52. 
317 Prefácio de Fábio Konder Comparato, in Friedrich Müller, Quem é o povo?: a questão fundamental na 
democracia. Tradução de Peter Naumann, revisão de Paulo Bonavides,  2ª ed., São Paulo, Editora Max Limonad , 
p. 14.  
318 Ibidem, p. 19. 
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pela soberania da constituição, ela não pode mais ser compreendida de acordo com 

a fórmula simples do governo do povo.  Muito pelo contrário, ela deve ser 

compreendida como dificultação progressiva do governo por meio do povo”.   320   

 

Friedrich Müller, ao estudar as várias formas de emprego da expressão povo nos 

textos constitucionais democráticos, apresenta quatro significados: o povo ativo; o 

povo como instância global da atribuição de legitimidade democrática, o povo como 

ícone e o povo como destinatário de prestações civilizatórias do Estado.    Enfatiza 

que o objetivo de utilização do povo é sempre a “legitimação do Sistema Político 

constituído” num regime que se considera  democrático.  321   

 

Na  perspectiva de povo ativo, considera-se a ação do povo sempre como “sujeito de 

dominação”. Segundo a doutrina mais recente, ele atua como fonte das prescrições 

jurídicas que irão orientar o convívio social, desde a eleição de uma assembléia 

constituinte, passando pela votação sobre o texto de uma nova constituição, ou por 

meio da iniciativa popular e do referendo, participando, ainda,  de eleições para 

grupos de autogestão, entre outros. O povo ativo abrange apenas os titulares de 

nacionalidade, excluindo-se os estrangeiros e aqueles que não podem votar, seja por 

limitação por idade,  seja por limitação por estado “mental”.  Müller critica esse 

reducionismo de povo, pois se afasta da legitimação democrática:  aqueles excluídos 

dessa categoria  cumprem com seus deveres, trabalham e pagam  impostos  e 

outras contribuições, e  se subordinam às mesmas normas legais que os eleitores.  
322

 

No mesmo sentido, para José Afonso da Silva, reduzir o povo ao corpo eleitoral, 

apenas aos cidadãos, reflete uma tendência reacionária.  Para esse 

constitucionalista, o corpo eleitoral é “simples técnica de designação de agentes 

governamentais”,  considerando que os trabalhadores são o povo, excluindo desta 

qualificação os titulares do poder dominante,  político, econômico e social, pois numa 

                                                                                                                                                                                
319 Texto de Introdução de Ralph Christensen da obra citada de  Friedrich Muller,  p. 36.  
320 Ibidem, p. 42. 
321 Friedrich Müller, ob. cit., p. 51-52. 
322 Ibidem, p. 55-58. 
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democracia efetiva seriam simplesmente representantes do povo, em outras 

palavras, aqueles que exercem o poder em nome do povo.  323

 

Para Müller, a  seqüência de formação de “uma espécie de ciclo de atos de 

legitimação, que em nenhum lugar pode ser interrompido (de modo não-

democrático)”,   tem início com a instituição de normas por meio de eleições de 

representantes – em que atua o povo ativo.  Prossegue com o povo como 

destinatário daquelas prescrições -- contendo deveres, direitos e funções de proteção 

--  dando-lhes aceitação de boa vontade e servindo, assim, como fundamento de 

legitimação temporal de uma ordem política, cujo núcleo  constitucional é respeitado 

pela ação do Estado. Nessa situação, o povo é instância  global da atribuição de 

legitimidade democrática, como democracia de base, nas palavras de Müller.  Nesse 

sentido mais amplo, o povo compreende também os não-eleitores, os eleitores que 

ficaram em minoria por não terem conseguido eleger seus candidatos a 

representante ou aqueles que não puderam votar por alguma cláusula limitadora.  No 

entanto, existe uma certa reciprocidade entre o povo ativo e o povo como instância 

global de legitimação,  apesar de não haver correspondência  entre eles, sendo este 

último mais amplo.  Só se justifica plenamente a figura da instância de atribuição 

onde houver um verdadeiro povo ativo  e só se pode falar plenamente em povo ativo, 

se estiverem sendo respeitados e praticados os direitos fundamentais individuais e 

os direitos fundamentais políticos.  324

 

Perante a democracia, a  legitimidade de um sistema político -- onde não se dá a 

devida consideração ao povo ativo, por falta de uma representação verdadeira no 

legislativo, devido a deformações no sistema eleitoral, ou onde as  leis aprovadas 

não são implementadas pelo governo, pela administração pública, ou não são  

devidamente aplicadas pelo judiciário – pretende ser dada com a invocação formal 

do povo ícone, onde a referência “em nome do povo” será uma mitificação.  O Estado 

Constitucional tem o monopólio do exercício legítimo do poder-violência e nunca o 

seu exercício ilegítimo, sobre o qual deixaria de ter direito.  O poder-violência legítimo  

deve reunir a lei e o procedimento adequados.  Assim,  uma sentença judicial com 

caráter de obrigatoriedade, não fundamentada em norma legal e nem utilizando um 

                                                           
323 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., ob. cit., p. 123. 
324 Friedrich Müller, ob. cit., p. 59-64. 
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procedimento processualmente previsto, exerce uma violência que ultrapassa o limite 

de legitimidade  e deixa de ser um ato constitucional.  Aqui a ação “em nome do 

povo” será apenas icônica.  De forma sintética, a “iconização consiste em abandonar 

o povo a si mesmo”,  deixando-o à própria sorte, como se não fosse integrado por 

seres vivos com suas particularidades, vontades, pensamentos  e sentimentos. 325  

Alerta Müller que “o povo como ícone, erigido em sistema, induz a práticas 

extremadas”,  onde o futuro das populações pode ser manipulado das mais diversas 

formas sem respeitar a sua vontade e as suas  necessidades.  326    O povo ícone é 

tão abstrato que se refere a “ninguém no âmbito do discurso de legitimação”.   327

 

A visão rousseauniana rejeita o discurso icônico sobre o povo.  Pretende “transformar 

a população efetiva em povo justificador, porque agente; quer transformar o 

soberano em efetivo detentor democrático do poder”.  Aqueles alcançados pelas 

decisões devem ser, ao mesmo tempo, os autores das decisões.  Os que outorgam a 

norma, devem ser os destinatários dela.  Não pretende Rousseau excluir  qualquer 

grupo do conceito normativo de “povo”, que significa para ele a “totalidade dos 

cidadãos (citoyens) comprometidos com o bem comum graças à virtude política 

(vertu)”.   Não se exclui, para tanto, a necessidade de ser desenvolvido, junto ao 

povo, um árduo trabalho político, pedagógico ou cultural.  328  

 

                                                           
325 Uma forma de abandono do povo ocorreu no Brasil envolvendo a construção da Hidroelétrica de Itaipu, que 
decorreu de tratado assinado em abril de 1973 pelos generais presidentes do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, e 
do Paraguai, Alfredo Stroessner, constituindo a empresa Itaipu Binacional.  A obra representou elevado custo 
econômico e incalculável custo social e ambiental.  Foram afetados pela obra faraônica oito municípios do Estado 
do Paraná. A área total da imponente hidrelétrica seria de 1.800 quilômetros quadrados, dos quais um mil no 
Brasil, sendo que 1.350 quilômetros  quadrados seriam só para o reservatório da represa e mais a faixa de 
proteção do lago.  Nessa área viviam aproximadamente 8 mil famílias (cerca de 40 mil pessoas) na margem 
brasileira e 4 mil famílias (20 mil pessoas) na margem paraguaia.  “Todas foram forçadas a deixar suas terras, 
casas e benfeitorias, e lançar-se na luta pela reestruturação de suas vidas, famílias e comunidades.  Os que tinham 
propriedade foram indenizados, e entre estes houve os que conseguiram fazer bons negócios e também os que se 
arruinaram.  Mas havia muitos que nada possuíam (posseiros, arrendatários, empregados e bóias-frias), e estes, 
salvo exceções, tiveram de abandonar a área de mãos vazias, lançados à própria sorte” (p. 40).   Os agricultores 
da região ouviram o seguinte veredicto da Itaipu: “Os agricultores do Oeste do Paraná devem ser sacrificados 
para o bem e o progresso do Brasil”. (p.42)   Como custo ambiental mais imediato, vários municípios ficaram 
separados pelo lago artificial, o município de Guaíra perdeu a condição de pólo turístico internacional em 
conseqüência da submersão de Sete Quedas e do Parque Nacional adjacente.  (p.33)  Cf. Juvêncio Mazzarollo, A 
taipa da injustiça: esbanjamento econômico, drama social e holocausto ecológico em Itaipu,  2ª ed., revista e 
ampliada, São Paulo, co-edição Edições Loyola e Comissão Pastoral da Terra do Paraná, 2003.   
326 Friedrich Müller, ob. cit., p.  65-67.   
327 Ibidem, p. 79. 
328  Friedrich Müller, ob. cit., p. 71-72. 



  
 

104

O povo como destinatário de prestações civilizatórias do Estado ou, de maneira mais 

sintética o “povo-destinatário” tem como elemento fundamental o fato de se referir a 

pessoas que se encontram no território de um determinado Estado.  Em 

conseqüência, têm elas direito à proteção do direito constitucional e ao  

reconhecimento jurídico da dignidade humana.  Vale tanto para os nacionais,  quanto 

para os estrangeiros residentes e, ainda, para aqueles que transitam, de passagem,  

pelo território, embora estes com algumas restrições ligadas à legislação trabalhista e 

previdenciária.   Tem relevância, para o sistema jurídico, no caso, a distinção entre 

os direitos de cidadania e os direitos humanos, estes últimos valendo para todos.    A 

legitimação do Estado democrático de Direito se efetua de duas maneiras: em 

primeiro lugar, buscando oferecer à possível minoria dos cidadãos ativos 

competências de decisão definidas com clareza e com as sanções correspondentes,  

e, em segundo lugar, paralelamente a esses procedimentos,  ocorre pelo modo, 

mediante o qual todos -- entendendo-se o “povo inteiro”, toda a população --  são    

beneficiados por tais decisões e pela forma de sua implementação.  Neste aspecto, 

vale a possibilidade de ser questionada democraticamente a co-participação “do 

povo”  para chegar à decisão e à implementação da decisão e os seus efeitos “sobre 

o povo”.  Ambos são o resultado do adequado desenvolvimento de uma cultura 

jurídica e da atuação correta do Estado de Direito em observar, conforme o interesse 

jurídico protegido,  a inibição estatal ou o atendimento de prestações positivas, 

perante as pessoas atingidas.  329  

 

A Constituição Federal de 1988 denota a importância que dá ao povo na própria 

origem da Carta Magna e nas finalidades que busca.  Este espírito se traduz 

claramente pelo traçado com linhas fortes da “invocação do povo no preâmbulo, a 

finalidade da outorga da constituição comprometida (igualmente no preâmbulo) com 

o Estado democrático de Direito (com o Art. 1º, da Constituição Brasileira) e a 

identificação do povo como fonte de ‘todo o poder’ (Art. 1º, parágrafo único)”.   330   

Apesar da clara legitimação da democracia e do Estado de Direito no Brasil, pelo 

povo, é fundamental saber em que campo e em que grau essas intenções são 

efetivadas, ou descumpridas,  no cotidiano do ordenamento jurídico.  331

                                                           
329  Ibidem, p. 75-77. 
330  Ibidem, p. 89. 
331  Ibidem, p. 87. 
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Essa legitimação pode esbarrar, porém,  em obstáculos representados pela exclusão  

de grandes grupos populacionais da participação na democracia, acarretando uma 

“reação em cadeia de exclusões” e, ainda, à “pobreza política”.  Essas exclusões 

significam que “esses grupos populacionais dependem (negativamente) das 

prestações dos mencionados sistemas funcionais da sociedade, sem que tenham 

simultaneamente acesso às mesmas (no sentido positivo)”.  Na prática, se retira aos 

excluídos a própria dignidade humana.  332   

 

Diante desse quadro, é fundamental o papel dos juristas comprometidos com o 

avanço da democracia: estar “junto ao povo”, ao lado do povo.   Quem é o povo?  É 

“todo” o povo, abrangendo todas as pessoas, desde as integradas e das excluídas, 

significando o povo enquanto destinatário das prestações estatais negativas e 

positivas alcançadas pela cultura jurídica.  Trata-se, consoante Müller, de 

“empreender uma  ação transformadora e prepará-la por meio da reflexão”.  E essa 

transformação visa a própria evolução social.  Esclarecendo seu sentido, evolução é 

“uma seqüência de desafios e respostas, impulsionada qualitativamente pela 

mutação”.  No campo do Direito, “o papel normativo-institucional dos juristas dá a 

esse segmento profissional uma ferramenta para encaminhar tais provocações de 

forma legal, legítima e pacífica”, questionando as graves exclusões sociais que 

andam paralelamente com as exclusões de natureza jurídica, numa ação de 

resistência legal contra as injustiças.  333     

 

Essa forma de atuação vem de encontro aos objetivos da Constituição de 1988 que 

se pronuncia contra a exclusão e, ainda, contra outras discriminações.  334  Podemos 

acrescentar que os próprios objetivos fundamentais da República abrangem a 

erradicação da marginalização e a promoção do bem de todos, sem quaisquer 

formas de discriminação.  335

 

                                                           
332  Ibidem, p. 93-94. 
333  Ibidem, p. 100-101. 
334  Friedrich Müller aponta para os artigos 231 e 232, da Constituição do Brasil, onde se reconhece e se valoriza 
a cultura dos índios, além da proibição de discriminação contida no artigo 5º.   Ob.cit., p. 102.   
335  Artigo 3º, incisos III e IV, da CF.   
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Quanto mais se insistir em interpretar a Constituição em sua intenção revelada no 

texto 336 , dando-lhe a devida publicidade,  até no contexto internacional, tanto mais o 

sistema político estará se aceitando, a longo prazo, na forma que a Carta Magna o 

idealizou  inserido no Estado Democrático de Direito e em harmonia com este.   337   

 

3.2       Direito de participação: caminhos para a democracia participativa  
 
A expressão Estado Democrático, nas palavras de José Afonso da Silva 338 ,   

significa que “este se funda no princípio da soberania popular” , o que, segundo 

Emilio              Crosa 339, “impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa 

pública, participação que não se exaure ... na simples formação das instituições 

representativas, que constituem um estágio da evolução do Estado Democrático, 

mas não o seu completo desenvolvimento”.    

 

O alcance de  democracia pretendido na Constituição está caracterizado nas 

palavras de José Afonso da Silva: 340   

 

“A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza, orientada pelo 

valor da dignidade da pessoa humana, há de ser, pois, um processo de 

convivência social numa sociedade livre, justa e solidária (Constituição de 

1988, art. 3º, II), em que o poder, que emana do povo, deve ser exercido em 

proveito do povo, diretamente ou por seus representantes eleitos (art. 1º, 

parágrafo único); participativa, porque envolve a participação crescente do 

povo no processo decisório e na formação dos atos do governo; 341  pluralista,   

porque respeita  a  pluralidade de idéias, culturas e etnias 342  e pressupõe,  

assim,  o diálogo (base da ética cívica) entre opiniões e pensamentos 

divergentes e a possibilidade de convivência de formas de organização e 

interesses diferentes na sociedade.  Há de ser um processo de liberação da 

                                                           
336  Müller usou diretamente o termo “ao pé da letra”, ao invés de “intenção revelada no texto”, aqui adotado. 
337  Ibidem, p. 103.  
338  José Afonso da Silva.  Poder constituinte e poder popular: estudos sobre a constituição, ob. cit.,  p. 119.  
339   Emilio Crosa.  Lo stato democratico.  Turim.  Utet, 1946, p. 25,  apud  José Afonso da Silva, idem., p. 119.  
340   José Afonso da Silva, Poder Constituinte e Poder Popular,  ob. cit.,   p. 126.  
341   Cf. José Afonso da Silva:  arts. 10; 14, I a III; 29, X e XI; 31, § 3º; 49, XV; 61, § 2º; 198, III; 204, II.  In 
Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª edição, 1994, p. 109, nota de rodapé 59. 
342   Cf. José Afonso da Silva:  arts. 1º, V; 17; 206, III. Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª edição, 
1994, p. 109, nota de rodapé 60. 
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pessoa humana das formas de opressão que não depende apenas do 

reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas 

especialmente da vigência de condições econômicas suscetíveis de favorecer 

o seu pleno exercício”.  

 
Tem grande relevância, nesse conceito, o caráter participativo da sociedade 

brasileira, ao mencionar a “participação crescente do povo no processo decisório e 

na  formação dos atos do governo”.   

 

Entre a forma ideal da democracia pretendida e a realidade atual que vive a 

sociedade brasileira existe a pobreza política, já referida, segundo Friedrich Müller, 

como obstáculo à legitimação  da democracia,   e a  ser vencida por um trabalho 

consciente e organizado de luta e  conquista.   

 

A pobreza política pode estar no indivíduo, na sociedade ou no povo inteiro, assevera 

Pedro Demo.  Estará no povo, quando este  “não conquistou ainda seu espaço 

próprio de autodeterminação, e que, por isso, sobrevive na dependência, como 

periferia de um grande centro, como perdedor oficial no comércio internacional, como 

sucursal de potências externas, como recebedor passivo de tecnologias e 

investimentos”.  343  

 

A participação política é o oposto da pobreza política.  Esta resulta de uma série  de 

fatores que levam a atitudes de  omissão perante os fatos.  Uma de suas formas de 

                                                           
343 Pedro Demo. Pobreza Política.  São Paulo, Cortez, 1990, p. 20. Na comparação que faz entre pobreza material 
e pobreza política,  Pedro Demo vê que uma condiciona a outra, pois não se supera uma sem superar a outra, cada 
uma tendo sua característica própria.  Ambas têm sua ordem de importância própria e  cada uma delas exige 
tratamento científico diferenciado.  A pobreza material é de mais fácil apreensão pela lógica da quantidade, 
enquanto a pobreza política, pela lógica da qualidade, fica mais difícil de ser conceituada de modo mais preciso. 
Tanto a pobreza sócio-econômica, quanto a pobreza política significam uma “tragédia histórica”.  A pobreza 
política é percebida, entre outras coisas, “na dificuldade de formação de um povo capaz de gerir seu próprio 
destino e na dificuldade de institucionalização da democracia”.  Critica, ainda,  a omissão da ciência em dar ao 
fenômeno um tratamento.  A pobreza sócio-econômica tem sido estudada com mais afinco, permitindo delimitar, 
de certa forma, uma linha de pobreza e o fenômeno da concentração de renda, entre outros.  Na comparação com 
as camadas mais ricas, alguns ganhos absolutos obtidos pelas camadas mais pobres da população não conseguem 
dissimular o aumento da distância que os separa, em termos relativos.  Não é possível resolver a carência sócio-
econômica com o assistencialismo.  Este tipo de política pretende apenas reduzir os níveis quantitativos da 
pobreza, “mas conserva o pobre apenas como objeto de política”, agravando a pobreza política.  Afirma Demo 
que a  “dignidade doada é, neste mesmo ato, indigna, porque se paga com a subserviência.  Para o Estado, esta 
desmobilização é fundamental como estratégia de legitimação.  Para a população é a depredação persistente de 
sua cidadania”.    Ibidem, p. 7-9.   
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ocorrer é o cidadão não reivindicar direitos, mas esperar por eles passivamente, o 

que faz aprofundar essa pobreza.  344

 

A falta de organização da sociedade civil, quer frente ao Estado, quer perante as 

oligarquias econômicas, representa o marco mais acentuado da pobreza política de 

um povo. A organização política é o primeiro canal de participação. Formas 

conhecidas de organização na democracia são os partidos, os sindicatos, as 

cooperativas e outras associações.  Há certo paralelo entre a qualidade da 

democracia e o funcionamento adequado dessas organizações.  A contrario sensu,  

“a falta de qualidade em tais organizações espelha a falta de qualidade democrática 

da própria sociedade”.   As formas e a dinâmica do associativismo servem para 

exercitar a própria democracia, através das eleições internas, procedimentos de 

prestação de contas, a busca da renovação da direção, entre outras.  345     Sem 

dúvida, a “participação é conquista”, afirma Pedro Demo.  346   

 

Nessa linha de valorizar a filiação a alguma associação – já como amostra e 

aprendizado de procedimento que adota os princípios democráticos --, Robert Dahl 

identifica alguns critérios a serem seguidos na vida de uma dessas entidades, para 

permitir que todos os seus membros estejam igualmente capacitados a participar das 

decisões sobre a sua política, incluindo: a) participação efetiva, b) igualdade de voto, 

c) entendimento esclarecido, d) controle do programa de planejamento e e) inclusão 

dos adultos. Em linhas gerais, para ocorrer essa participação, todos os membros 

devem ter oportunidades idênticas para dar a sua opinião sobre a política que deve 

ser adotada, antes da tomada de qualquer decisão a respeito, com oportunidades 

iguais e reais de voto com o mesmo valor, e precedida de oportunidades iguais para 

cada membro poder  entender as diversas alternativas políticas importantes e suas 

possíveis conseqüências.   Dando continuidade às atividades, os associados devem 

acompanhar os debates e indicar os itens que entendem devam integrar o programa 

de planejamento, tendo em vista que o processo democrático deve ser sempre 

seguido e continuar aberto a mudanças.  A inclusão dos adultos constitui 

conseqüência do primeiro critério, que prevê o pleno direito dos cidadãos.  Esses 

                                                           
344  Ibidem,  p. 20-21. 
345  Ibidem, p. 23.  
346  Ibidem, p. 92: como título do  capítulo IV do seu livro.  
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requisitos, válidos para as associações, são,  também,  essenciais numa sociedade 

que  pretenda ser reconhecida como democrática.  Quando algum deles for 

desrespeitado, deixará de existir a igualdade política de seus membros.   347  

 

Em outras palavras, os canais de participação, as oportunidades e os processos 

existentes numa sociedade que levam à participação autêntica, dão a imagem dessa 

mesma sociedade.   Pedro Demo distingue cinco canais mais destacados de 

participação:  a) organização da sociedade civil; b) planejamento participativo; c) 

educação básica; d) identidade cultural comunitária; e)  conquista de direitos.  348  

 

A organização da sociedade civil é a  forma mais viável, na prática, de impulsionar a 

ação da cidadania e que exige a competência de grupos.  Sua qualidade depende de 

adoção de critérios, como: representatividade das lideranças, legitimidade do 

processo, participação da base e planejamento participativo auto-sustentado. 349   

Serão   representativas as lideranças se resultarem de eleições livres, abertas, 

rotativas e sem manobras,  e a representação será  autêntica quando for depositária 

da confiança e da esperança da comunidade.   Haverá legitimidade do processo, 

quando estiver fundado em regras  regulamentadas democraticamente e de modo 

comunitário, em geral transcrita nos estatutos da associação.  Também existirá 

participação da base dentro da associação quando o poder se manifestar 

autenticamente de baixo para cima.    Essa forma de manifestação do poder é 

contrária ao absenteísmo dos membros da associação nas assembléias, o que 

permite que um número reduzido de associados presentes, após as diversas 

convocações realizadas, acabe decidindo em nome de toda a associação.  A 

experiência vem demonstrando que a criação das associações tem ocorrido de cima 

para baixo, com a reunião de alguns associados que irão compor a diretoria, 

formulação dos estatutos e só depois são agregados outros membros, que vão 

compor a massa.  A formação da base é fundamental para que a associação seja 

efetivamente democrática, uma base que se comprometa com os objetivos do grupo.  

Por último, o planejamento participativo auto-sustentado é a “organização política 

competente de uma comunidade com vistas a descobrir criticamente os problemas 

                                                           
347  Robert A. Dahl, ob. cit., p. 49-50. 
348  Pedro Demo, ob. cit., p. 97. 
349  Ibidem, ob. cit., p. 97.  
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que a afetam e a formular conjuntamente estratégias de solução, despertando para a 

iniciativa própria e criando soluções possíveis”. 350  Compõe-se de três elementos: a 

capacidade de realizar o autodiagnóstico,  contendo a sabedoria  e a linguagem 

populares, típicas do ambiente cultural de origem 351;   a formulação de estratégias 

de enfrentamento dos problemas detectados, unindo a teoria com a prática; e a 

organização política.  352     

 

As formas de  planejamento participativo , sob regime de autogestão ou co-gestão, 

em conjunto com o Estado, constituem também um canal de participação. É viável 

desenvolver no interior de órgãos estatais e em programas de governo áreas de 

participação popular, desde que exista a qualidade política necessária de ambas as 

partes e uma situação de negociação mútua, podendo o Estado, aqui, colaborar para 

a organização auto-sustentada da sociedade.    353

 

A educação básica , com a universalização do primeiro grau, é considerada como 

canal de participação, pois tem finalidade política, ao dar as primeiras ferramentas – 

a leitura, a escrita, os cálculos elementares – para que a pessoa possa ser “menos 

objeto das  prepotências e ocupar um lugar mais visível de sujeito do próprio 

destino”.   Embora o primeiro grau não ofereça condições de sobrevivência, “avança  

muito na esfera política, colocando uma condição necessária, ainda que não 

suficiente, da qualidade política de um povo”.  354  

 

A identidade cultural comunitária é outro canal de participação. A identidade 

construída na história cultural da comunidade transforma um grupo de pessoas em 

comunidade.  Essa identidade cultural é a raiz da participação, pois cria a confiança 

do grupo em seu futuro, com base na convivência do passado.  355  A desagregação 

                                                           
350  Ibidem, p. 54-55. 
351  S. B. Ammann, Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil.  São Paulo, Cortez, 1980;  Pedro 
Demo, Planejamento participativo – visão e revisão.  In:  Fórum Educacional, FGV, vol. 9, nº 2, abr.-jun. 1985f, 
p. 3 e ss; E. F. Calsing (Org.), Subsídios ao planejamento participativo. Textos selecionados, Brasília, MEC, 
1980, apud  Pedro Demo, ob. cit., p. 54-55. 
352  Pedro Demo, ob. cit., p. 55. 
353  Ibidem, p. 98. 
354  Cf. P. R. Fletcher, A repetência no ensino de 1º Grau: um problema negligenciado da educação brasileira.  In 
Revista Brasileira de Administração da Educação,  jan.-junh. 1985, vol. 3, nº 1,  p. 10-43; e  Pedro Demo,  
Educação, cultura e poder: hipóteses sobre a importância da educação para o desenvolvimento.  In Cadernos de 
Pesquisa, nº 41, maio de 1982b, p. 12-21, apud Pedro Demo, ob. cit., p. 99. 
355  Pedro Demo, ob. cit., p. 99. 
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das identidades culturais – seja pela massificação dos meios de comunicação, seja 

pela invasão dos padrões culturais externos – contribui para o enfraquecimento da 

energia participativa de um povo, predispondo para aceitar dependência e 

subalternidade.  A falta de  passado histórico de um povo dificulta a formação de sua 

identidade capaz de construir um futuro coletivo de forma autodeterminada.  356  

 

A conquista de direitos é um canal importante de participação.  Apesar da existência 

de leis que garantem direitos, na prática necessitam ser conquistados.  E essa 

conquista é o cerne da cidadania, que é “a capacidade de construir com iniciativa 

própria seu espaço”. 357  O despertar para seus direitos  é um grande passo em 

direção à cidadania, pois a pessoa começa a se ver como sujeito de seu destino.  358

 

Pode-se reconhecer a qualidade do Estado  pelo favorecimento que der à abertura 

de canais de participação.  Para isso, é imprescindível a existência de uma cidadania 

organizada e que tenha consciência das dificuldades que irá encontrar com essa 

participação.  O ponto de partida é não se conformar com a falta de participação, 

inexistindo um ponto fixo de chegada.  Na prática, significa um movimento constante 

de busca da divisão do poder, pois aquele que o detém procura preservá-lo para si, 

não  de o distribuir.  359  

 

Fizemos, várias vezes,  referência à cidadania.  Interessa, agora, buscar  seu 

conceito.  De forma sintética, Hannah Arendt conceitua  cidadania como a 

consciência  que o  indivíduo  tem do direito a ter direitos.  360    
 

Entendemos que a cidadania significa compromisso com o direito individual, o social   

e o político e requer a participação individual e coletiva na conquista de mais direitos.  

                                                           
356  T. Coelho, O que é indústria cultural.  São Paulo, Brasiliense, 1981, apud Pedro Demo, ob. cit., p. 99.  
357  Pedro Demo, ob. cit., p. 100. 
358  E. R. Durham, Movimentos sociais – a contrução da cidadania. Novos Estudos CEBRAP, out. 1984, nº 10, p. 
24 e ss., apud Pedro Demo, ob. cit., p. 100.  
359  Pedro Demo, ob. cit., p. 100-101.   
360  Conforme esclarece José Augusto Lindgren Alves,  Hannah Arendt definiu a cidadania como o 
“pertencimento   a uma comunidade disposta e capaz de lutar pelos direitos de seus integrantes, como o “direito 
de ter direitos”.   Hannah Arendt , The origins of totalitarianism, Nova York: Harcourt Brace Jovanovitch, 1993, 
p. 299-302,         apud José Augusto Lindgren Alves Cidadania, Direitos Humanos e Globalização. In: Flávia 
Piovesan (Coord.).Direitos humanos, globalização econômica e integração regional: desafios do direito 
constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 2002, p.90 
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Quanto mais direitos pudermos conquistar, a mais direitos poderemos aspirar. Em 

sentido inverso, quanto menor a  participação, menos direitos serão garantidos. 

 

Cármen Lúcia Antunes Rocha oferece um conceito abrangente:  

 

“A cidadania é a liberdade expressa na vida política, na participação política:  

liberdade de escolher as formas de convivência política afinadas com 

objetivos que se elegem pelo grupo social; liberdade de participar dos 

governos e de manifestar-se sobre o desempenho dos governantes; liberdade 

de participar da escolha dos meios de condução dos negócios da cidade; 

liberdade de determinar-se segundo os seus interesses e aspirações, em 

benefício de sua própria realização e do benefício de todos e de, assim 

participando, decidir o seu presente e o seu futuro”.   361

 

 Esse elemento liberdade é fundamental e reflete o próprio instinto de vida individual 

e de convivência social.   

 

Como resultado de suas reflexões sobre a sociedade de consumidores, Hannah 

Arendt ressalta que ela pode se constituir no período menos produtivo em termos de 

luta por direitos, já que as atividades basicamente são reduzidas ao trabalho como 

garantia de sobrevivência e o homem age de maneira estritamente individualista e 

automática, sob o signo da insegurança econômica.  Christina Miranda Ribas aponta 

para o grande desafio de escapar desse processo, rompendo esse círculo que 

prende a pessoa na satisfação premente das necessidades vitais, pré-condição para 

a liberdade,  e galgar a condição de liberdade em que os homens estão inseridos 

“num espaço público construído com base na igualdade, onde eles possam revelar-

se, em suas identidades pessoais e singulares”. Considera que haverá possibilidade 

de enfrentar esse desafio nos dias atuais, à luz da interpretação do pensamento de 

Hannah Arendt, de que “nas épocas de petrificação e ruína”, o que permanece “é a 

faculdade da própria liberdade, enquanto capacidade de começar”.  362

                                                           
361  Cármen Lúcia Antunes Rocha,  ob. cit., p. 116-117.  
362  Hannah Arendt, A Condição Humana, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, p. 335, apud Christina 
Miranda Ribas,  Apontamentos em torno da idéia de liberdade em Hannah Arendt, In: Alberto do Amaral Júnior, 
Cláudia Perrone-Moisés (orgs.), O Cinqüentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem.  São Paulo, 
Editora de Universidade de São Paulo, 1999, p. 403. 
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A tendência que vem se manifestando nos vários ramos das Ciências Sociais é a 

utilização do termo cidadania de forma mais ampla do que titular de direitos políticos.   

 

O uso do termo cidadania no meio político como “conceito de moda” não satisfaz o 

meio intelectual que pretende lhe atribuir a seriedade necessária de ponto de 

referência, expressa José Luis Cascajo Castro.  363    

 

Seguindo esse pensamento, José Afonso da Silva expõe a necessidade de se 

elaborar o conceito de cidadania “que lhe dê sentido preciso e operativo em favor da 

população mais carente da sociedade e de modo a retirá-lo da pura ótica da retórica 

política, que, por ser formal, tende a esvaziar o conteúdo ético valorativo dos 

conceitos, pelo desgaste de sua repetição descomprometida.” A idéia central do 

conceito de cidadania está vinculada  à democracia.  Decorre, daí, que a evolução do 

conceito histórico de democracia leva à atualização do significado de cidadania,  

motivando José Afonso da Silva a afirmar que “a cidadania é o foco para onde 

converge a soberania popular”.   364   

 

O termo cidadania vem sendo moldado pela sociedade para adquirir uma conotação 

não só de cidadania política, como também de cidadania social,  afirma Rogério 

Gesta Leal, em decorrência da valorização das instituições da sociedade civil, dos 

novos movimentos sociais e das soluções locais e como sinal de desconfiança nas 

instituições políticas tradicionais.  365

                                                           
363 Cf. José Luis Cascajo Castro, em tese apresentada ao Simpósio sobre o Direito do Estado, realizado em 
Bogotá, Colômbia, de 4 a 7 de maio de 1993, p. 1, apud José Afonso da Silva, Poder Constituinte e Poder 
Popular. Ob. cit., p. 142.  
364 José Afonso da Silva diz, textualmente: “uma idéia essencial do conceito de cidadania consiste na sua 
vinculação com o princípio democrático.  Por isso, pode-se afirmar que, sendo a democracia  um conceito 
histórico que evolui e se enriquece com o evolver dos tempos, assim também a cidadania ganha novos contornos 
com a evolução democrática.  É por essa razão que se pode dizer que a cidadania é o foco para onde converge a 
soberania popular”.   In:  Poder Constituinte e Poder Popular, ob. cit., p. 138. 
365 Rogério Gesta Leal, Pesquisas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil, Porto Alegre, 
Livraria Do Advogado Editora, 200, p. 200. Conforme relata José Augusto Lindgren Alves, a crítica de Marx aos 
“direitos burgueses” consagrados nas declarações norte-americanas e francesa do século XVIII, por envolverem a 
proteção da propriedade privada como um atributo natural e inalienável, deve-se ao fato de estarem legitimando a 
exploração capitalista do proletariado. A “cidadania política seria”, a seu ver,   “um artifício do capitalismo para 
administrar a mais-valia em territórios estanques, ocultando a luta de classes, resolúvel somente pela revolução 
proletária, necessariamente internacionalista”. Desde o final da década de 40,  T. S. Marshall  veio criando uma 
das análises não-marxistas mais influentes da vinculação entre a cidadania e os direitos humanos, baseando-se nas 
experiências britânica e norte-americana que examinou mais de perto, encontrando os três elementos integradores 
da cidadania moderna: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Contrariamente à visão 
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A dimensão nova de cidadania, defendida por José Afonso da Silva, vem associada a 

um sistema contido na idéia de Constituição dirigente, de previsão de direitos sociais, 

mais ou menos eficazes.  Essa nova formulação ganha o influxo do crescente 

enriquecimento dos direitos fundamentais do homem.  A Constituição de 1988 

incorpora essa nova dimensão de cidadania, porquanto assume os contornos de uma 

Constituição dirigente.  O significado de indicação 366  da cidadania como um dos  

fundamentos do Estado Democrático de Direito representa, para José Afonso da 

Silva, que: 

 

 “Cidadania  está aqui num sentido mais amplo do que o de titular de direitos 

políticos.  Qualifica os participantes da vida do Estado, o reconhecimento dos 

indivíduos como pessoas integradas na sociedade estatal (art. 5º, LXXVII).  

Significa aí, também, que o funcionamento do Estado estará submetido à 

vontade popular.  E aí o termo conexiona-se com o conceito de soberania 

popular (parágrafo único do art. 1º), com os direitos políticos (art. 14) e com o 

conceito de dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), com os objetivos da 

educação (art. 205), como base e meta essenciais do regime democrático”.  
367

 

Assim considerada, a cidadania engloba a consciência individual de pertencer a uma 

sociedade estatal tendo a titularidade dos direitos fundamentais, da dignidade da 

pessoa humana, “da integração participativa no processo do poder”, ao mesmo 

tempo que ter ciência dos deveres de “respeito à dignidade do outro e de contribuir 

para o aperfeiçoamento de todos”.  368   Essa cidadania pleiteia providências por 

parte do Estado para a satisfação de todos os direitos fundamentais em igualdade de 
                                                                                                                                                                                
marxista, os direitos civis e os direitos políticos  são,  para Marshall e para a social-democracia clássica, 
instrumentos legais de luta para a conquista dos direitos econômicos e sociais sem ter que recorrer à revolução. 
Em Cidadania, Direitos Humanos e Globalização, citada, p. 78. 
366 Artigo 1º, II, da Constituição Federal.  José Afonso da Silva lembra, porém, que “a Constituição de 1988  
também menciona a cidadania no sentido estrito tradicional relativo ao titular de direitos políticos.  Assim é 
quando diz que compete à União legislar sobe nacionalidade, cidadania e naturalização (art. 22, XIII).  Nesses 
contexto, quer-se dizer que compete à União legislar sobre os direitos políticos.  A idéia, contudo, já fica mais 
confusa com o emprego do termo no inciso II do § 1º do art. 68, quando exclui do âmbito da delegação 
legislativa a legislação sobre ‘nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais’, já que aí se 
excluem, separadamente, cidadania e direitos políticos, dando a entender que aquela é diversa destes.  A 
impropriedade se agrava quando também fala em ‘direitos políticos e eleitorais’, como se estes não fossem parte 
daqueles.  Também a palavra cidadão, indicativa da legitimidade para propor a ação popular (art. 5º, LXXIII), 
sempre foi tomada no sentido estrito de nacional no gozo dos direitos políticos”., cit., p. 141, nota 8.  
367 Ibidem, p. 140-142. 
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condições, ainda que a promoção dos direitos sociais encontre limites.  É por esse 

motivo que Cascajo Castro considera que, “inclusive em épocas de recessão 

econômica, o princípio da igualdade continua sendo um imperativo constitucional, 

que obriga a repartir também os efeitos negativos de todo período de crise”.  369   

 

Vemos que a noção atualizada de cidadania está imantada de sentimento coletivo 

mesmo quando exercida, momentaneamente,  em proveito individual.  Ocorre que a 

reivindicação individual tem efeito pedagógico, pois passa a mensagem popular para 

o governo da sua obrigação em respeitar os direitos do povo.  

 

Esta consciência finalística de cidadania remete à idéia de Rousseau ao diferenciar 

“agregação” de “associação”, não vendo na primeira nem bem público nem corpo 

político, na explicação de Lourival Gomes Machado.   É nessa oposição desses dois 

termos que C. E. Vaughan encontra a “semente de todo o pensamento anti-

individualista de Rousseau”.  Na mesma linha,  Beaulavon destaca a inédita visão do 

Contrato Social:  “o simples agrupamento dos homens não representa uma 

sociedade, carecendo da existência de valores e padrões de comportamento 

definidores de um verdadeiro grupo  social”.  370

  

O direito de participação integrando os direitos humanos, positivado pela 

Constituição de 1988 como direito fundamental,  recebeu a influência do espírito de 

documentos internacionais  anteriores,  como o Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 371 Adotado 

em 1966 pela Assembléia Geral das Nações Unidas, teve sua divulgação entre os 

países, embora o Pacto viesse a ser ratificado pelo Brasil, apenas,  em 1992,  após a 

nova Constituição.   372      O seu artigo 25 prevê:  

                                                                                                                                                                                
368 Ibidem, p. 142. 
369 José Luis Cascajo Castro, trabalho cit., p. 26, apud José Afonso da Silva, Poder Constituinte e Poder Popular,  
ob. cit., p .142. 
370 Lourival Gomes Machado,  em Jean-Jacques Rousseau,  Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político, 
Editora Nova Cultural:  Coleção “Os Pensadores”, v. I, 1999, p. 68, nota 2. 
371 O artigo 21, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, prevê, em seu artigo 21: “1.  Toda  pessoa  tem 
o  direito de tomar  parte  no governo  de seu  país diretamente ou por intermédio de representantes livremente 
escolhidos. 2.  Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país.  3. A vontade do povo será 
a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio 
universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.” 
372 Adotado pela Resolução nº 2200 A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 
1966  e ratificado pelo Brasil, em 24 de janeiro de 1992.  
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“Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de 

discriminação mencionadas no artigo 2º e sem restrições infundadas: 

a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio 

de representantes livremente escolhidos; 

b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por 

sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a 

manifestação da vontade dos eleitores; 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de 

seu país.   (grifamos) 

 

Assevera Mônica de Melo que, a partir de 1992, o “Brasil passa a ter dupla proteção 

jurídica para a democracia participativa, para a participação direta na condução dos 

assuntos públicos, a nacional e a internacional”.  373  

  
A participação política constitui uma das dimensões dos direitos humanos  

expressadas por Pablo Lucas Verdu na fórmula “freedom for, libertad para”, 

atribuindo-lhe um significado de uma “autogestión politicosocial que se practique en 

todos los níveles: local, regional y nacional y, además, en el seno de las formaciones 

sociales: empresas estatales y privadas y dentro de los sindicatos y partidos 

políticos”.  374  Este sentido é mais amplo do que “derechos basados en la 

representación política burguesa, esencialmente individualista”, adotado pela  

“civilização demoliberal”.  375

 

A participação, considerada “liberdade para”, constitui uma gradação dessa 

liberdade, na seqüência do gozo de outros direitos anteriores, e integra o rol dos 

direitos fundamentais. 376   

                                                           
373 Mônica de Melo. Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular: mecanismos constitucionais de participação 
popular.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2001, p. 61. 
374 Pablo Lucas Verdu. Curso de Derecho Politico. Madrid: Editorial Tecnos, v. III, p. 66-67.  Traduzindo:  
“autogestão político-social que se pratica em todos os níveis: local, regional e nacional e, também, no âmbito das 
entidades sociais: empresas estatais e privadas e dentro dos sindicatos e partidos políticos”. 
375 Ibidem, p. 66-67. Traduzindo: “direitos baseados na representação política burguesa, essencialmente 
individualista”.  
376 Existem vários conceitos de direitos fundamentais.  O de Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes 
Júnior: “categoria jurídica instituída com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as dimensões”.  
Ob. cit., p. 67-68.  Willis Santiago Guerra Filho afirma que os “direitos fundamentais são, originalmente, direitos 
humanos. Contudo, estabelecendo um corte epistemológico, para estudar sincronicamente os direitos 
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Pablo Lucas Verdu entende que a função dos direitos e das liberdades fundamentais 

advém de sua própria essência.  Invoca a ótima descrição feita por Peces-Barba:   

 

“Son garantía de una esfera de libertad del hombre y cauce para la 

participación social y política ...; a diferencia de otros derechos subjetivos son 

inalienables, imprescriptibles, inembargables, irrenunciables e 

intransmisibles”. “Sin autonomia y sin respeto a los derechos fundamentales, 

la participación activa del hombre en la vida política está viciada de raiz; es 

impossible.  La dinámica lleva desde la libertad autonomia hasta la libertad 

participación”.    377  

 

Carlos Ayres Britto  faz distinção entre participação popular e controle social do 

poder, no direito constitucional brasileiro.   Na Constituição, o termo controle está 

associado  com fiscalização, podendo ser externa ou  interna, consoante se opera 

entre órgãos do Estado  ou tem origem em iniciativa de particulares ou instituições.  
378   A fiscalização exercida por particulares constitui o exercício do controle social do 

poder,  podendo tomar as formas de “representar, recorrer, reclamar, denunciar 

relativamente às decisões tomadas pelo Estado.  É dessa forma que se estabelece o 
                                                                                                                                                                                
fundamentais, devemos distingui-los, enquanto manifestações positivas do direito, com aptidão para a produção 
de efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos humanos, enquanto pautas ético-políticas, situadas em uma 
dimensão suprapositiva, deonticamente diversa daquela em que se situam as normas jurídicas – especialmente 
aquelas de direito interno.”  Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade, ob. cit., p. 12.  O 
de José Afonso da Silva:  “são aquelas prerrogativas ou instituições que o direito positivo concretiza em 
garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas, fundamentais do homem no sentido de que 
todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados”.  
Curso de Direito Constitucional Positivo, 21ª, ob. cit., p. 178.  O de Celso Ribeiro Bastos:  “prerrogativas que 
tem o indivíduo em face do Estado constitucional ou do Estado de direito”.  Ob. cit., p. 257.  O de Ingo 
Wolfgang Sarlet, inspirado em José Gomes Canotilho: “Direitos fundamentais são aqueles direitos do ser 
humano positivados constitucionalmente em determinado Estado”.  A eficácia dos direitos fundamentais, Porto 
Alegre, Livraria do Advogado, 2001, p. 33.      
377 “São garantia de uma esfera de liberdade do homem e causa da participação social e política ...; 
diversamente de outros direitos subjetivos são inalienáveis, imprescritíveis, não-embargáveis, irrenunciáveis e 
instransmissíveis.”  “Sem autonomia e sem respeito aos direitos fundamentais, a participação ativa do homem 
na vida política está viciada pela raiz;  torna-se impossível.  A dinâmica conduz desde a liberdade autonomia até 
a liberdade participação”.  Gregorio Peces-Barba, Escritos sobre derechos fundamentales. Madri: Eudema, 
1988, p. 135 e ss.,  apud  Pablo Lucas Verdu, ob. cit., p. 68. 
378 Carlos Ayres Britto, Distinção entre controle social do poder e participação popular. In: Revista Trimestral 
de Direito Público, São Paulo, Malheiros, n. 2, 1993, apud  Mônica de Melo, ob. cit., p. 42.   Refere-se aos 
artigos 49, X: é competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
uma de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluindo a administração indireta; art. 70, caput: a fiscalização 
da União e das entidades da administração direita e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder; art. 129, VII: incluem-se entre as funções 
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acesso ao Judiciário como direito fundamental de controle de decisões estatais. O 

controle é corretivo das decisões já tomadas, para revê-las, conformá-las a uma 

ordem jurídica tida por violada.  E o controle da constitucionalidade, legalidade, 

moralidade, etc.”  Enquanto isso, na participação, a intervenção popular se dá na 

fase de elaboração da decisão.  “Trata-se de exercício direto da soberania popular, 

um dos fundamentos do exercício do poder no Brasil”.   A função da participação é 

criadora e do controle, reguladora de uma decisão anteriormente tomada.  379  

 

Filiando-se a essa posição,  Mônica de Melo   esclarece que a diferença reside no 

momento, no fim visado e no histórico de ambas. A participação popular pretende 

influir na decisão, antes que seja tomada,  e o controle social é corretivo das 

decisões já tomadas.  Os controles das decisões do Poder Público existiam desde a 

Constituição do Império, com a criação do Poder Judiciário, possibilitando o acesso a 

ele, como controle de decisões governamentais que ferissem o sistema jurídico.  Por 

sua vez, a participação direta nas decisões é recente, existindo a partir do novo 

regime da Constituição de 1988.  380

 

Na moderna gestão da Administração Pública vêm surgindo outros termos para 

compor o significado de participação popular.   Márcia Maria Corrêa de Azevedo traz 

duas expressões: controle social e accountability.   Considera que o conceito de 

controle social  está ligado a uma nova configuração política, que prestigia a 

“participação direta do cidadão nas decisões do Estado e na fiscalização de seus 

atos e políticas públicas”.  381   Diversamente da distinção defendida por Ayres Britto, 

vemos que  o conceito de controle social de Corrêa de Azevedo abarca, no conteúdo, 

os significados de participação na construção das decisões e na fiscalização 

posterior  dos atos governamentais.   

 

Atribui ao termo accountability um sentido de sistema de formas de 

responsabilização dos políticos e dos burocratas perante a sociedade.   “Também 

pode ser visto como um elemento de conduta ética, que serve tanto para o 

                                                                                                                                                                                
institucionais do Ministério Público: VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar. 
379 Carlos Ayres Britto, ob. cit., p. 82 e ss., apud Mônica de Melo, ob. cit., p. 42-44. 
380 Mônica de Melo, ob. cit., p. 41-43.   
381 Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. cit., p. 103-104. 
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comportamento profissional e político, como para o pessoal.”  Prossegue:  “O 

pressuposto é de que o Governo tem a responsabilidade de agir e de administrar 

com economicidade, eficácia e eficiência, a fim de alcançar seus objetivos e metas, 

estes elaborados e perseguidos pelos cidadãos e seus representantes políticos. (...)  

No setor público, o sentido de accountability está vinculado ao acesso e 

conhecimento das informações relevantes para a tomada de decisões”.   382        

 

Anna Maria Campos atribui,  ao exercício da accountability, uma nova forma de 

controle do funcionamento da administração, cujo conceito cultural ainda considera 

intraduzível entre nós.  Sustenta que o exercício da accountability é determinado pela 

qualidade das relações entre governo e cidadão, entre burocracia e clientelas, onde 

influem o comportamento (responsável ou não responsável)  dos servidores públicos 

e as atitudes e comportamentos das próprias clientelas.  “Somente a partir da 

organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos haverá condição 

para a accountability.  Não haverá tal condição enquanto o povo se definir como 

tutelado e o Estado como tutor”.  383

 

José Afonso da Silva não diferencia na Constituição entre as situações de  controle 

social e as de participação popular, referindo-se, genericamente, a formas de 

democracia participativa  384  .  

 

Para as finalidades do presente estudo, considera-se mais pertinente a posição de 

José Afonso da Silva, pois vemos a atividade política como um sistema e a 

intervenção em qualquer uma de suas fases traz reflexo para o sistema como um 

todo.  Entendemos, assim,  que, tanto o controle social do poder, como a 

participação popular na fase de tomada de decisões públicas, denotam o interesse 

pelo bem público e revelam um despertar para a cidadania, enfim uma demonstração 

de participação democrática que ultrapassa o nível da democracia representativa.    

 

                                                           
382 Ibidem,  p. 101-102.  
383 Anna Maria Campos, coletânea de textos sobre “accountability no serviço público”, Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, fev.-abr., 1990, apud Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos, Sistema Único de Saúde: 
Comentários à Lei Orgânica da Saúde (Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90), 3ª ed., Campinas, Editora de Unicamp, 
p.296.  
384 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, ob. cit., p. 129.  
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Da mesma forma, não vemos necessidade em diferenciar as formas de participação 

popular consoante a fase em que ocorrer, pois consideramos que o controle social do 

poder, ao fiscalizar as ações já cometidas pelo governo, influi na tomada de novas 

decisões políticas e, dessa forma, essa intervenção popular estará gerando a 

necessidade de uma nova decisão dentro do sistema político.  

 

3.2.1   O direito de participação na Constituição Federal de 1988 
 

A história da elaboração da Constituição revela a importância da participação 

popular.  Nos trabalhos da constituinte, o processo de elaboração constitucional 

seguiu uma metodologia que incluiu duas técnicas importantes: audiências públicas e 

participação popular.  Esta última manifestou-se por meio de cento e vinte e duas 

emendas populares que reuniram o total de doze milhões de assinaturas.  Aquela 

objetivando a introdução no texto constitucional de institutos de participação popular 

teve o apoio de trezentas e trinta e seis mil e quarenta e sete assinaturas.  Tiveram, 

ainda, empenho popular mais destacado as propostas sobre os direitos da criança e 

outra sobre a educação.  385

 

No ordenamento jurídico nacional, a Constituição Federal de 1988 abriu várias 

possibilidades de manifestação da participação popular, dentro da perspectiva do 

Estado Democrático de Direito:  

 

A liberdade de integrar algum partido político está vinculada com a liberdade de 

funcionamento dos partidos políticos, desde a criação, a fusão, incorporação até a 

sua extinção, desde que observados os princípios da soberania nacional, do regime 

democrático, do pluripartidarismo e dos direitos fundamentais da pessoa humana e 

atendendo aos requisitos de caráter nacional, proibição de receber recursos 

financeiros do exterior, dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral e 

funcionamento parlamentar em atendimento à lei. Essa liberdade de funcionamento 

abrange, ainda,  a autonomia dos partidos para definir  sua estrutura interna, 

organização e funcionamento e para estabelecer seus estatutos, que devem conter 

                                                           
385 Refere José Afonso da Silva que a proposta sobre os direitos da criança foi apoiada por um milhão e duzentos 
mil eleitores e outra sobre a educação, por setecentos e cinqüenta mil e setenta e sete eleitores. Poder Constituinte 
e Poder Popular (Estudos sobre a Constituição),  ob. cit., p. 109.    
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normas de fidelidade e disciplina partidárias.  Uma vedação para os partidos políticos 

é a utilização de organização paramilitar.  Os partidos políticos deverão ter seus 

estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 386

 

Está prevista, também, a liberdade de se associar para fins lícitos, vedada a de 

caráter paramilitar, independente de autorização estatal para seu funcionamento.  

Essa liberdade significa que ninguém pode ser compelido a se associar ou a 

permanecer associado, estendendo-se, igualmente, para o caso de filiação a partidos 

políticos.  Desde que seja lícita, qualquer finalidade pode ser vislumbrada nessa 

forma de associação.  387

 

De maneira geral, a Constituição prevê a participação popular, entendendo-se aqui 

de maneira ampla, quer na gestão, quer no controle das ações, quer na formulação 

de políticas, quer na composição de colegiados decisórios, nas atividades de 

prestação de serviços que constituem dever do Estado.  

 

Assim, a participação da comunidade constitui uma das diretrizes da organização do 

Sistema Único de Saúde – SUS --,  388   que se efetiva  mediante a sua integração 

em órgãos colegiados decisórios, segundo afirmam Guido Ivan de Carvalho e Lenir 

Santos. 389     Para José Afonso da Silva,  ela constitui um “direito coletivo, de 

natureza comunitária não corporativa”.  390   

 

A Constituição prevê a gestão da Seguridade  Social, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, além  do Governo, nos órgãos 
                                                           
386 Art. 17, da CF. 
387 Art. 5º, incisos XVII, XVIII, XIX e XX, CF.  
388 Art. 198, inciso III, CF. 
389 Segundo Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos, essa participação se efetiva “mediante a sua integração em 
órgãos colegiados decisórios, como são os conselhos de saúde, quando o povo, com assento nesses colegiados, 
participa da formação dos comandos legais imperativos, da construção de realidades exigidas pelo bem comum, 
enfim, desempenhando em parceria com o Estado, o papel que a este cabe constitucionalmente no regime 
democrático”.     Apontam, os autores citados,  o papel da comunidade no controle econômico e financeiro da 
aplicação dos recursos do SUS, pois a Emenda Constitucional nº 29/2000, ao acrescentar ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, o artigo 77,   instituiu, sob o seu  § 3º,  o “controle social sobre os  atos dos 
administradores públicos, ao propugnar que os recursos da saúde serão aplicados por meio de fundo de saúde, que 
será acompanhado e fiscalizado por conselho de saúde. (...)  Por meio desse canal institucional (conselho de 
saúde),  a comunidade pode agir no sentido das duas possibilidades de participação e cobrança: fornecendo 
subsídios às autoridades gestoras do sistema, propondo ou reivindicando medidas específicas de interesse da 
coletividade, atuando na tomada de decisão com a formulação de políticas de saúde e controlando, a posteriori, 
os atos praticados pelos administradores”.  Ob. cit., p. 293-294. 
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colegiados.  391   Esta atuação integra a participação popular, acima referida,  na 

organização do SUS   392  e, segundo José Afonso da Silva, além de constituir um 

“direito coletivo, de natureza comunitária não corporativa”,  393  revela uma forma de 

democracia participativa.  394

 

Também as diretrizes que fundamentam as ações governamentais na área da 

Assistência Social incluem a participação da população – por meio de organizações 

representativas -- na formulação das políticas e no controle dessas ações.  395  

 

A Educação conta, também, com a promoção e o incentivo da sociedade, além  de 

estar direcionada ao preparo da pessoa para o exercício da cidadania.  Entre os 

princípios que fundamentam o ensino, consta a forma de gestão democrática do 

ensino público, consoante estabelecido em lei.  396

 

É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores  nos colegiados dos 

órgãos públicos que tenham por objeto de discussão e deliberação os interesses 

profissionais ou previdenciários daqueles.  397  Além de considerá-lo um “direito de 

participação orgânica, às vezes resvalando para uma forma de participação 

corporativa”, 398 José Afonso da Silva qualifica essa participação como uma forma de 

democracia participativa.  399   Estende a mesma observação também para a 

previsão constitucional da eleição  de um representantes dos empregados, nas 

empresas com mais de duzentos funcionários, para promover o entendimento direto 

destes com os empregadores.  400  

 
Com vistas à melhoria na qualidade dos serviços públicos em geral, a lei irá 

disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e 

indireta.  Compreenderá as reclamações que poderão ser apresentadas, prevendo a 

                                                                                                                                                                                
390 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., ob. cit., p. 237. 
391 Art. 194, parágrafo único, inciso VII, da CF.  
392 Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos, ob. cit., p. 291. 
393  José Afonso da Silva, ob. cit., p. 237 
394  Ibidem, p. 129. 
395 Art. 204, inciso II, da CF.   
396 Arts. 205, caput, e 206, inciso VI, da CF. 
397 Art. 10, da CF. 
398 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 237. 
399 Ibidem, p. 129. 
400 Art. 11, da CF. 
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existência de um serviço adequado da administração para atender ao usuário e, 

também, a ocorrência de avaliação periódica – interna e externa – da qualidade dos 

serviços prestados.  Também será regulado por lei o acesso dos usuários a registros 

administrativos e informações sobre atos de governo, respeitando o disposto no art. 

5º, X e XXXIII, 401  e a disciplina da representação contra o exercício negligente ou 

abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 402    

 

O direito de acesso aos registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo é caminho para  o exercício do direito de denunciar irregularidades ou 

ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União,  de que é parte legítima qualquer 

cidadão, partido político, associação ou sindicato, 403  e que traduz  expressão de 

democracia participativa.  404

 

Prevê, ainda, a Constituição Federal que as contas municipais estarão disponíveis a 

qualquer munícipe, para exame e apreciação, podendo questionar a sua legitimidade 
405, constituindo um “direito coletivo, de natureza comunitária não corporativa”,  406  

nas palavras de José Afonso da Silva, e significando uma forma de exteriorização da 

democracia participativa.  407  

 

A colaboração da comunidade é, ainda, invocada para que o Poder Público  promova 

e proteja o patrimônio cultural brasileiro 408, representando, também, um meio de 

exercício da democracia participativa.  409  

 

Já como “participação direta dos cidadãos no processo político e decisório”, José 

Afonso da Silva aponta a iniciativa legislativa popular, “que consiste no direito de 

certo número de eleitores apresentar projetos de lei às Casas legislativas”, o 

plebiscito e o referendo, “modos de decisão popular, respectivamente, sobre uma 

questão política concreta ou sobre um projeto de lei aprovado a ainda não 
                                                           
401 O inciso X, do art. 5º, refere-se à defesa da intimidade, vida privada, honra e imagem e o inciso XXXII, ao 
direito de petição. 
402 Art. 37, § 3º, incisos I, II e III, da CF. 
403 Art. 74, § 2º, da CF.   
404 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 129. 
405 Art. 31, § 3º, da CF.  O tempo para essa disponibilidade é de sessenta dias em cada ano. 
406 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 237.   
407 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 129. 
408 Art. 216, § 1º, da CF. 
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sancionado (arts. 14, I e II, 29, XI, e 61, § 2º).  Só se reputará um direito coletivo 

porque só poderá ser exercido por um número razoável de eleitores: uma 

coletividade ainda que não organizada formalmente”.  410  

 

Dalmo de Abreu Dallari lembra que a Constituição determina a realização de 

audiências públicas para que o povo seja informado e se manifeste sobre projetos e 

iniciativas do Legislativo e do Executivo ou sobre decisões que este último deva 

tomar.   411   Podemos mencionar a competência das Comissões do Congresso 

Nacional e das Casas para realizar audiências com entidades da sociedade civil para 

prestar esclarecimentos.  412

  

Dentro da evolução do Estado de Direito, a Constituição de 1988 demonstra que a 

democracia baseada unicamente no sistema representativo – constituindo um 

estágio daquela, segundo Emilio Crosa -- não é mais suficiente. 413  Os anseios da 

sociedade brasileira são mais amplos: pretende-se participação maior do povo na 

formação da vontade do governo, além do tradicional exercício do voto nas eleições 

para seus representantes; requer-se o crescimento nas formas de controle das 

aplicações de recursos públicos, maior transparência nas decisões governamentais, 

mais respeito aos direitos fundamentais, em outras palavras, maior descentralização 

do Poder do Estado.  Enfim, fazer os membros da sociedade sentirem-se integrantes 

de um Estado Democrático de Direito, onde a democracia é mais substancial do que 

formal.    

 

Os canais de participação popular positivados pela Constituição poderão ter apenas 

valor formal ou ter efeito substancial, dependendo da atitude dos membros da 

sociedade em tornar efetiva a utilização dos mesmos, isto é, exercer cidadania – 

exigir direitos e cumprir deveres - e dos membros do governo em cumprir as 

prescrições constitucionais.  

 

                                                                                                                                                                                
409 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 129. 
410 Ibidem, ob. cit., p. 236-237. 
411 Dalmo de Abreu Dallari, Direitos humanos e  cidadania , São Paulo, Editora Moderna, 1995, p. 63 
412 Art. 58, § 2º, II, da CF.  
413 Emilio Crosa, neste trabalho, p. 96 e nota 339. 
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Esses meios de participação são o prenúncio de uma nova forma de relação 

sociedade/governo: a democracia participativa.  José Afonso da Silva 414 afirma que 

“o princípio participativo caracteriza-se pela participação direta e pessoal da 

cidadania na formação dos atos de governo”. Conclui que “os constituintes optaram 

por um modelo de democracia representativa que tem como sujeitos principais os 

partidos políticos, que vão ser os protagonistas quase exclusivos do jogo político, 415 

com temperos de princípios e institutos de participação direta dos cidadãos no 

processo decisório governamental.  Daí decorre que o regime assume uma forma de 

democracia participativa, no qual encontramos participação por via representativa (...) 

e participação por via direta do cidadão (...)”.  416

 

Roberto Amaral vê, igualmente, a possibilidade de transformação da democracia 

representativa em democracia participativa, considerando esta uma forma de corrigir 

aquela, ampliando-a, aperfeiçoando-a e aprofundando-a, tomando como ponto de 

partida as conquistas feitas pela democracia representativa.  417  

 

Um núcleo de irradiação da democracia participativa no Direito Constitucional 

positivo no Brasil -- afirma Paulo Bonavides,    considerado por Roberto Amaral  “o 

mais importante defensor da democracia participativa entre nós”.  418     -- encontra-

se no art. 1º  e seu parágrafo único – relativo ao exercício direto da vontade popular 

– e no art. 14 – onde estão enunciadas as técnicas participativas para tornar eficaz 

essa vontade, a saber: o plebiscito,  o referendum e a iniciativa popular.  419  A 

democracia participativa “faz do cidadão-povo a medula da legitimidade de todo o 

sistema.  Acaba-se então a intermediação representativa, símbolo de tutela, sujeição 

e menoridade democrática do cidadão – meio povo, meio súdito”.  420      Essa 

                                                           
414 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, ob. cit., p. 128. 
415 Em relação à Espanha, conferir Manuel Ramírez, La Participación Política, Madri, Tecnos, 1985, p. 54-55, 
apud José Afonso da Silva, ob. cit., p. 132. 
416 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 132. 
417 Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, Roberto Amaral critica o desvirtuamento do exercício 
da democracia representativa no Brasil, que, por estar “fundada no poder econômico e na informação manipulada, 
na usurpação do voto e na violentação da consciência, é mera e pérfida caricatura da soberania do povo e da 
nação”.  Apontamentos para a reforma política: A democracia representativa está morta; viva a democracia 
participativa. In Revista de Informação Legislativa, Brasília,  Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 
ano 38, n. 151, jul./set./ 2001, p. 55.  
418 Roberto Amaral, ob. cit., p. 55. 
419 Paulo Bonavides,  Teoria Constitucional da Democracia Participativa, ob. cit., p. 40 
420 Ibidem, p. 35. 
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dimensão, a nosso ver, retoma a idéia rousseauniana da vontade geral e da 

soberania popular.    

 

Reforçando a importância da democracia participativa, Roberto Amaral, esclarece: 

 

“A questão central da democracia participativa, direito da quarta geração, é 

tanto minimizar a intermediação – inerente à democracia indireta --,  quanto, e 

paralela e progressivamente, substituir a ‘representação’ assim como a 

conhecemos (que implica alienação) pela manifestação direta da soberania.  É 

um processo de construção gradual que não compreende o banimento de 

todas as formas de representação (v.g. Poder Legislativo), mas sua 

compatibilidade com aqueles instrumentos de participação popular que 

implicam intervenção do governado na governança e seu controle sobre os 

governantes”.  421  

 
 
3.3  A soberania popular como princípio  
 
A questão da soberania popular ganha novos contornos com a  análise apresentada 

sobre o significado de povo. 

 

Releva considerar a diferença, apresentada por Aléxis Galiás de Souza Vargas, entre 

a soberania popular representativo da força --  tendo como titular o povo destinatário 

--  e a soberania popular considerada como princípio constitucional -- e que tem 

como titular o povo ativo, representado pelos cidadãos, a saber, o conjunto de 

pessoas no gozo de direitos políticos. 422   

 

Reconhecemos a importância da afirmação de que o titular da soberania popular  é o 

povo destinatário, que, conforme acentuado, goza de maior amplitude, enquanto que 

                                                           
421 Roberto Amaral, ob. cit., p. 55. 
422 Alexis Galiás de Souza Vargas, O princípio da soberania popular: seu significado e conteúdo jurídico.  
Dissertação de Mestrado citada: com base na diferenciação quanto às várias modalidades de povo, feita por 
Friedrich Müller, mencionadas neste estudo, às fls. 92-95.    
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o texto constitucional brasileiro delega o exercício da soberania popular para o povo 

ativo, de conceituação mais restrita.  423

 

É o que se pode ler no enunciado contido no parágrafo único do artigo 1º, da 

Constituição e que reflete os dois sentidos da soberania popular :  

 

Parágrafo único.  Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (grifamos) 

 

 

Vemos, assim, que o poder da soberania popular é assumido pela função de  

constituinte originário, que tudo pode, inclusive criar uma nova constituição.  Tem a 

característica subjetiva  de inalienabilidade, indivisíbilidade e a característica objetiva 

de  ilimitação.  Essa falta de limite de poder do povo prossegue na idéia da vontade 

geral de Rousseau, significando que o povo é soberano, pode tudo.   

 

De outro lado, a soberania popular como princípio insere-se nos limites da 

Constituição promulgada, devendo ser exercida nos moldes instituídos por esta.   

 

O conteúdo de força da soberania é destacado por Carl Schmitt,  significando a 

capacidade de decidir em situações excepcionais.  424   Não considera importantes,  

para essa definição, as construções teóricas ou “o esquema abstrato”:  não fazem 

diferença a sua validade, ou não, e nem a análise do fato de quem seja o titular da 

soberania e se esse possui competência legal para isso ou aquilo.  425  O soberano 

surgirá naturalmente na situação de emergência.  Em situação de normalidade, 

Schmitt não considera relevante a idéia de que a soberania é do povo, da nação, do 

príncipe, do Estado ou do Senado.  A sua idéia de soberania é representada como  

“o ponto culminante do poder” e que só se manifesta em situação de excepcional 

gravidade e pela ausência de norma.  Apesar de se evidenciar, no plano prático e 

existencial, externamente à ordem vigente, tem efeito sobre essa ordem, pois tem a 

competência para decidir sobre a suspensão total da Constituição.   Em 
                                                           
423 Idem, p. 63. 
424 Carl Schmitt, A crise da democracia parlamentar, trad. Inês Lohbauer, SP: Scritta, 1996, apud Alexis Galiás 
de Souza Vargas, cit., p. 41. 
425 Carl Schmitt, apud Alexis Galiás de Souza Vargas, ob. cit., p. 42. 
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conseqüência, o Estado de Direito, tendendo à sua auto-preservação, busca, 

sempre, regulamentar as situações excepcionais, evitando a suspensão da ordem 

jurídica estatal.  426  

 

Este ensinamento pode ser observado nos acontecimentos da História.  As forças da 

situação política buscam, constantemente, minar as tentativas de modificar 

radicalmente o “status quo” ou o “establishment” e, uma vez ocorrida essa 

modificação, por via de algum movimento revolucionário por provocação interna ou 

externa, criando um vácuo jurídico, o Estado de Direito se apressa em criar e em 

oferecer os mecanismos tendentes a estabilizar a nova situação fática e política 

surgida, fazendo retorná-la aos trilhos de um ordenamento jurídico, ainda que 

renovado.  427

 

No entanto, segundo Carl Schmitt, as tendências do desenvolvimento do moderno 

Estado de Direito se direcionam para eliminar o soberano 428, provendo uma 

regulamentação que tem por finalidade “protelar ao máximo a questão da soberania 

por meio de uma distribuição das competências e do controle mútuo”. 429

 

Fazemos alguma restrição a esse distanciamento da questão da soberania,  pois, a 

nosso ver, ele afasta a validade da força que a soberania popular deve exercer na 

fluidez do funcionamento do Estado, enquanto considerado democrático.  

  

Tomando como referência a Constituição brasileira de 1988, é possível apreender a 

expressão soberania popular em dois planos distintos. Um deles, como origem de 

todo o ordenamento constitucional, como Poder Constituinte originário, que precede 

a própria Carta  e onde não se submete a qualquer outro poder.  Outro, já posterior e 

subordinado à Constituição, onde está previsto o exercício dos direitos derivados 

daquele Poder originário, como soberania exercida pelo povo ativo, positivado como 

princípio da soberania popular. 

 

                                                           
426 Ibidem, p. 43.    
427 Fatos mais recentes, servindo como exemplo, são aqueles ocorridos na Bolívia (origem interna, deposição do 
Presidente) e no Iraque (origem externa, ataque “preventivo” pelos Estados Unidos).    
428 Carl Schmitt, apud Alexis Galiás de Souza Vargas, ob. cit., p. 43. 
429  Carl Schmitt, p. 91, apud Alexis Galiás de Souza Vargas, ob. cit., p. 43. 
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Neste segundo plano, como princípio constitucional, a soberania popular não é 

portadora das  mesmas características da soberania popular como poder originário, a 

saber, a inalienabilidade, a indivisibilidade e a ilimitação. 

 

Está previsto que o princípio da soberania popular pode ser exercido de forma 

fragmentada e concreta na efetiva atuação individual ou coletiva de membros 

identificáveis do povo ativo (art. 14).    Portanto, esse princípio constitucional pode 

ser invocado em seu exercício  por indivíduos isoladamente ou por grupos de 

pessoas, atendendo aos variados interesses dos diversos segmentos do povo ativo. 

No entanto, resta sem previsão expressa do direito a esse exercício o povo como 

instância global  da atribuição da legitimidade democrática 430 e, ainda, o povo como 

destinatário  de prestações civilizatórias do Estado, ou  povo-destinatário 431, embora, 

como indivíduos, tenham garantidos seus direitos fundamentais (art. 5º). 

 

A efetiva ação por parte de muitos membros do povo ativo se contrapõe à inércia 

aparente de outros muitos membros, manifestada por silenciosa omissão, sob efeito 

e dependência do grau de aprendizado e de envolvimento político de cada um, em 

outras palavras, da consciência de cidadania que possui.  Sem dúvida, o exercício 

efetivo do princípio da soberania popular requer condições pré-estabelecidas,  das 

quais não é portadora parte considerável do povo em geral, uma vez que é restrito 

apenas ao povo ativo, significando o corpo eleitoral.  Mesmo esse contingente de 

população exerce seu direito de voto, muitas vezes, apenas como obrigação e não, 

necessária e efetivamente, por convencimento real da importância desse ato.  

 

A discrepância entre o vigor da titularidade da soberania popular e a diluição dessa 

força da soberania popular quando de seu exercício  remete ao oportuno estudo 

sobre o poder constituinte do povo feito por Friedrich Müller.  Afirma esse jusfilósofo 

que o poder constituinte do povo é tentado no modelo de Estado de Rousseau e nos 

lugares onde os atingidos pelas decisões são, ao mesmo tempo, os autores das 

decisões, como na polis ateniense de Péricles e na democracia dos conselhos, 
                                                           
430 O povo como instância global da atribuição da legitimidade democrática compreende também os não-eleitores, 
os eleitores que ficaram em minoria por não terem conseguido eleger seus candidatos a representante ou aqueles 
que não puderam votar por alguma cláusula limitadora, segundo Friedrich Müller.  
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destacando a peculiaridade da visão de Rousseau em não admitir no conceito de 

povo qualquer segregação de grupos e nem a criação de privilegiados .  Nessa ótica, 

critica Muller 432 :  

 

“O poder constituinte seria real somente se os pouvoirs constitués não fossem 

exercidos por outros, mas pelo pouvoir constituant.  Contra isso o Estado  

Constitucional  moderno faz valer o argumento de que o povo teria usado o 

seu poder exatamente para fundar o poder desses outros.  A legitimidade ser-

lhes-ia insuflada uma primeira e única vez; a partir de então eles poriam e 

disporiam violentamente acerca do povo, de posse dos pouvoirs constitués  

por força da Constituição.  Mas não há poder constituinte do povo onde o 

poder contempla  o povo em alienação; onde o povo não encontra a si 

mesmo, mas apenas a violência de um Estado que mantém um povo para si.  

Para tal Estado, o “poder constituinte” é um símbolo especialmente vistoso, 

uma metáfora especialmente luminosa”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                
431 O povo como destinatário das prestações civilizatórias do Estado, quando a realização dos direitos humanos 
envolve a população inteira e quando a legitimidade ocorre pelo modo, mediante o qual todos, a população, a 
totalidade dos atingidos, são tratados por tais decisões e seu modo de implementação, segundo Friedrich Müller 
432 Friedrich Müller, Fragmento (sobre) o Poder Constituinte do Povo. Tradução de Peter Naumann, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 26-27. 
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Capítulo IV 

 
A INICIATIVA POPULAR: 

EXERCÍCIO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA POPULAR 

 
4.1 A iniciativa das leis no processo legislativo  
 
A iniciativa das leis constitui um dos aspectos importantes do processo legislativo, 

sendo que os dispositivos de Constituição Federal do Brasil  que a regulam traçam 

as diretrizes das relações entre os poderes Legislativo e Executivo.  Raul Machado 

Horta analisou nas diversas Constituições da República a influência autoritária, maior  

ou menor, do Poder Executivo sobre o processo legislativo no que se refere à 

iniciativa das leis.   

 

A Constituição Federal de 1891 organizou o processo legislativo numa sucessão de 

atos alternados, onde as regras técnicas do processo abafam a força inicial da 

formação das leis, pois a própria iniciativa presidencial está apenas subentendida ao  

referir-se à competência da Câmara dos Deputados para a discussão dos projetos 

oferecidos pelo Poder Executivo (art. 29).   No texto da Constituição de 1934, a 

iniciativa da lei recebeu tratamento autônomo: indica os titulares da iniciativa, a 

exclusividade da iniciativa e a matéria desta.  Verifica-se um processo legislativo 

nominal na Carta de 1937, com a subordinação ostensiva do processo legislativo ao 

regime político dirigido pelo Executivo.  A Constituição de 1946 restaurou alguns 

valores preteridos na experiência autoritária de 1937, equilibrando o processo 

legislativo 433. Esse autoritarismo do Executivo era patente na Carta Outorgada de 

1937, pois ela concedia ao Governo, em princípio, a competência para a iniciativa 

dos projetos de lei, não cabendo a nenhuma das Câmaras essa iniciativa, salvo se 

tomada por um terço de Deputados ou de membros do Conselho Federal. Mesmo 

nessa circunstância, poderia ocorrer a suspensão de seu andamento pelo Governo 

com sua manifestação do propósito de apresentar projeto para regular o mesmo 

                                                                                                                                                                                
 
433 Raul Machado Horta, Direito Constitucional, 4ª ed., Belo Horizonte, Del Rey, 2003, p. 536-539. 
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assunto e enviando-o para a Câmara dentro do prazo de trinta dias, caso contrário 

voltaria a constituir objeto de deliberação aquele projeto iniciado no Parlamento.  434

 

Após o golpe militar de 1964, a Emenda Constitucional nº 17, de 1965, introduziu no 

processo legislativo a ampla competência de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República, não admitindo emendas que aumentam a despesa nela prevista; adotou a 

deliberação abreviada de projetos de iniciativa do Chefe do Executivo; estabeleceu   

a aprovação automática do Projeto de iniciativa presidencial por decurso de prazo; a 

delegação de poderes às Comissões Especiais da Câmara e do Senado, para 

discussão e votação de Projetos de Lei e criou a figura das leis complementares da 

Constituição.   A Constituição Federal de 1967, dentro da linha política que orientou 

sua elaboração, entre outras inovações, incluiu o Presidente da República como um 

dos titulares da Proposta de Emenda à Constituição e ampliou as técnicas 

autoritárias do processo legislativo, investindo o Chefe do Executivo na titularidade 

da competência legislativa direta, sob a forma de decretos com força de lei, em caso 

de urgência ou de interesse público relevante. 435

 

A Constituição de 1988, por sua vez, dá relevância ao tratamento constitucional das 

regras que comandam a formação dos atos legislativos, conferindo a essas regras a 

rigidez e a supremacia de norma constitucional. Foi  recuperada a iniciativa das 

Assembléias Legislativas dos Estados, para propor emenda à Constituição Federal,  

existente na CF de 1891. 436  

 

Em acréscimo, a atual Constituição eliminou manifestações do processo legislativo 

autoritário, como o decreto-lei e a aprovação de projetos de iniciativa do Presidente 

da República por decurso de prazo, sem, contudo, levar ao enfraquecimento da 

iniciativa presidencial.   A força desta permaneceu com a adoção de "medidas 

                                                           
434 “Art. 64. A iniciativa dos projetos de lei cabe, em princípio, ao Governo.  Em todo caso, não serão admitidos 
como objeto de deliberação projetos ou emendas de iniciativa de qualquer das Câmaras, desde que versem sobre 
matéria tributária ou que de uns ou de outras resulte aumento de despesa. § 1º - A nenhum membro de qualquer 
das  Câmaras caberá a iniciativa de projetos de lei.  A iniciativa só poderá ser tomada por um terço de Deputados 
ou de membros do Conselho Federal. § 2º - Qualquer projeto iniciado em uma das Câmaras terá suspenso o seu 
andamento, desde que o Governo comunique o seu propósito de apresentar projeto que regule o mesmo assunto.  
Se dentro de trinta dias não chegar à Câmara, a que for feita essa comunicação, o projeto do Governo, voltará a 
constituir objeto de deliberação o iniciado no Parlamento.” 
435 Ibidem, p. 542-548. 
436 Ibidem, p. 548-550.  
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provisórias com força de lei"  e com a solicitação de urgência para apreciação de 

projetos de iniciativa do Chefe do Executivo. 437

 

A atual Constituição Federal manteve a delegação no processo legislativo (arts. 59, 

IV, e 68) por iniciativa do Presidente da República por intermédio de solicitação ao 

Congresso Nacional, dentro de uma concepção de legislação controlada que 

consagra as matérias indelegáveis (art. 68, § 1º, I, II e III CF), ampliada pela inclusão, 

nesse campo vedado, de matéria reservada à lei complementar e da legislação sobre 

planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Ademais, a Resolução do 

Congresso Nacional, que dispuser sobre essa delegação ao Presidente da 

República, deverá especificar o conteúdo da delegação e os termos de seu exercício.  
438   
 
Conclui Horta que as regras do processo legislativo delineado na atual Constituição 

permitem assegurar o equilíbrio entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, 

porquanto “a Constituição substituiu o Congresso homologador pelo Congresso ativo, 

capaz de proporcionar ao País os benefícios da legislação adequada ao seu 

desenvolvimento e progresso”. 439

   

O termo iniciativa das leis admite diversas acepções.   

 

Pode ser visto como o termo inicial do processo legislativo e, neste sentido,  Michel 

Temer o considera como “o ato que deflagra o processo de criação da lei”.  440   

 

Considerando tratar-se de ato inicial de um processo, Jorge Radi Júnior aceita-o  

como uma fase do processo legislativo.    Agrega que esta fase vestibular do 

processo pode envolver a prática de um único ato com o nome de iniciativa, quando 

ocorre a concomitância da iniciativa-ato e da iniciativa-fase, sendo aquele o “primeiro 

ato de uma série que resultará na produção da lei”.   441  

 

                                                           
437 Ibidem, p. 553. 
438 Ibidem, p. 569. 
439 Ibidem, p. 555. 
440 Michel Temer, Elementos de Direito Constitucional, ob. cit., p. 136. 
441 Jorge Radi Júnior, A iniciativa legislativa n Constituição brasileira.  Inédito.  Dissertação de Mestrado em 
Direito Constitucional, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 1998, p. 115. 
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Manoel Gonçalves Ferreira Filho alega não ver a iniciativa das leis como uma  fase 

do processo legislativo. No entanto, observamos em seus comentários sobre o 

processo de formação da lei à luz da Constituição o registro das seguintes fases: 

introdutória, constitutiva e complementar. A primeira abarcaria a iniciativa, a segunda, 

a deliberação e a sanção e a terceira, a promulgação e a publicação.  Entende, 

ainda, o citado constitucionalista que a iniciativa constitui o ato que desencadeia o 

processo legislativo, sendo, juridicamente,  “o ato por que se propõe a adoção de 

direito novo”, constituindo uma declaração de vontade, que deve ser formulada  por 

escrito e articulada e que esse ato se manifesta pelo depósito do projeto perante a 

autoridade competente. 442

 

No sentido de iniciativa-competência, ela  é “a atribuição conferida a certas pessoas 

para iniciar o processo de criação da lei”.  443  Analisando sob este ângulo, os autores 

registram conceitos diversos para a iniciativa.   Para Celso Bastos, é a “competência 

que a Constituição atribui a alguém ou a algum órgão para apresentar projeto de lei 

ao Legislativo”  444   Vista  como poder a iniciativa traduz  a capacidade atribuída pela 

Constituição  para a deflagração do processo legislativo, consoante Luiz Alberto 

David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior. 445    Pinto Ferreira vê na iniciativa das 

leis “o direito de apresentar projetos de lei à Câmara e ao Senado”  446,  enquanto, 

para Alexandre de Moraes, é a “faculdade que se atribui a alguém ou a algum órgão 

para apresentar projetos de lei ao Legislativo, podendo ser parlamentar ou extra-

parlamentar e concorrente   ou exclusiva”.  447  

 

Esmiuçando mais o tema, Jorge Radi Júnior registra uma terceira acepção para 

iniciativa,  referindo-se ao depósito do projeto de lei, quando estaria representando  

“a iniciativa enquanto ato, qual seja, o de apresentar o projeto de lei”.  448

 

Embora Ferreira Filho não admita a iniciativa como uma fase do processo legislativo, 

reconhece os dois outros sentidos de iniciativa, conforme acentua Radi Júnior  449,  

                                                           
442 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 202.   
443 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 116.    
444 Celso Bastos, ob. cit., p. 377. 
445 Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 265. 
446 Pinto Ferreira, ob. cit., p. 393. 
447 Alexandre de Moraes, ob. cit., p. 528. 
448 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 116. 
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porquanto afirma: “chama-se iniciativa o poder de propor a adoção de uma lei como 

também a apresentação do projeto junto ao órgão competente”.   450

 

Numa síntese, o objetivo da iniciativa, quer como fase, quer como atribuição, quer 

como ato, “é colocar em andamento o poder legislativo”, mas  o fato contido no 

“impulso jurídico necessário para a seqüência procedimental” 451 é a iniciativa 

enquanto ato, levando Jorge Radi a compará-la com a petição inicial, num paralelo 

entre o processo legislativo e o processo judicial civil.  452

 

A iniciativa como ato consiste na apresentação de proposta da lei que se pretende 

seja aprovada ao final do processo.  A proposta ou proposição constitui termo mais 

adequado 453 do que projeto de lei,  por ser mais abrangente.  Com efeito, o  

Regimento Interno da Câmara dos Deputados considera a proposição toda matéria 

sujeita à deliberação da Casa (art.100, caput). As proposições 454  poderão consistir 

em proposta de Emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento , 

recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle. (§ 1º, do art. 100 do RI) 

 

Considerando o objeto deste estudo,  circunscrito ao âmbito da Câmara Federal,   a 

iniciativa-ato pode ser exercitada, consoante prescreve a Constituição, por 

integrantes da Casa e por integrantes do Senado Federal e de outros Poderes.  

 

Será apresentada  perante a Mesa da Câmara, quando se tratar de iniciativa do 

Senado Federal, de outro Poder, do Procurador-Geral da República (RI, art. 101, III).  

Igualmente será perante a Mesa da Câmara dos Deputados, consoante a 

                                                                                                                                                                                
449 Ibidem, p. 116-117.  
450 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 71, apud Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 116.. 
451 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional.  6ª ed. rev.  Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 942, apud 
Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 117. 
452 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 117. 
453 Para Jorge Radi Júnior o termo projeto de lei é mais restritivo, abrangendo apenas as leis ordinárias e 
complementares e, nas situações específicas, a lei delegada, enquanto a proposição principal (na terminologia de 
Said Farhat) ou simplesmente proposição abarca qualquer “proposta  de criação de lei (espécie normativa) 
apresentada ao Poder Legislativo”. Ob. cit., p. 137.     
454 A proposição abrange as proposições principais (propostas de emendas à Constituição, projetos de lei 
complementar e ordinária, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, indicações ( “providências que o 
parlamentar julgue necessárias, ou convenientes,por parte da própria Casa ou dos demais poderes da União”) e 
requerimentos (solicitações à Mesa da Câmara, do Senado ou do Congresso, sujeitas à decisão do presidente da  
Mesa ou do respectivo plenário).  Saïd Farhat, Dicionário parlamentar e político: o processo político e 
legislativo no Brasil, p. 819, apud Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 137.    
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Constituição, quando originária a proposta do Presidente da República, do Supremo 

Tribunal Federal  ou dos Tribunais Superiores (art. 64, caput).    

 

Quando partir de deputados, a iniciativa é exercida pelo depósito do projeto junto  à 

Mesa da Câmara e quando da Comissão, perante a Câmara da qual é 

descentralização.  455  

 

Quanto à iniciativa de projetos de lei , especificamente, pode se originar dos 

deputados de forma individual ou coletiva (art. 102, caput, e art. 109, § 1º, I,  RI); de 

Comissão ou da Mesa; do Senado Federal; do Presidente da República; do Supremo 

Tribunal Federal; dos Tribunais Superiores; do Procurador-Geral da República e dos 

cidadãos.  (art. 109, § 1º , incisos II a VIII, do RI) 

 

Quanto à iniciativa de projetos de decreto legislativo e de resolução, podem ser 

apresentados por qualquer Deputado ou Comissão, salvo quando for de iniciativa 

privativa da Mesa ou de algum colegiado específico.  (RI, art. 109, § 2º).  

  

A consumação da iniciativa-ato dar-se-á com a apresentação da proposta nos termos 

estabelecidos pelo Regimento Interno da Casa.  456

 

José Afonso da Silva apresenta os efeitos resultantes da iniciativa-ato, perfeita e 

acabada:   

 

“a) determinar a ativação do procedimento legislativo; 

b) determinar a obrigação da Câmara destinatária de submeter o projeto de 

lei, em que se materializa a iniciativa, a uma deliberação definitiva qualquer”. 
457

 

                                                           
455 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 204-205.  Segundo o Regimento Interno da Câmara, os deputados 
apresentam suas proposições em Plenário, salvo nas situações previstas regimentalmente para apresentação em 
outra fase da sessão (RI, art. 101, II)  e perante a Comissão, no caso de proposta de fiscalização e controle ou 
quando se tratar de emenda ou subemenda, (RI, art. 101, I) respeitada a matéria de sua competência prevista no § 
2º do art. 119, RI.      
456 Cf. José Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis no direito constitucional, cit., p. 134-
135, apud Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 137. 
457 Ibidem, p. 139.  Adverte Jorge Radi Júnior, para efeito de seu trabalho, que “onde se lê “projeto de lei” 
entenda-se “proposta”. 
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A iniciativa como ato é uma declaração de vontade a ser formulada por escrito e 

articulada. 458  A regra, em nosso Direito, é ser ato simples.  459  Por exceção, o ato 

pode ser coletivo, como no caso de apresentação de proposta subscrita pela maioria 

absoluta dos membros da Casa, exigência necessária  quando a proposição  reiterar  

disposições de outro projeto que, na mesma sessão legislativa, havia sido rejeitado 

em deliberação ou foi vetado  e, obviamente, mantido o veto (art. 67, CF).  Aqui, a 

iniciativa é resultado “da soma, sem fusão, de vontades de conteúdo e finalidade 

iguais, que continuam autônomas, pertencentes a titulares de iniciativa individual”.  
460

 

A iniciativa como ato coletivo abarca a manifestação de vontade de vários entes. 

Exemplo disso é a proposta de emenda constitucional, que exige a assinatura de um 

terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 

(art. 60, I, CF). 461   

 

Em linhas gerais,  podemos afirmar que as exigências para a validade da  iniciativa-

ato constituem seus pressupostos formais.   

 

Vista a iniciativa como competência, iniciativa-competência,  pode ser chamada  

também de iniciativa-poder, iniciativa-faculdade, iniciativa-capacidade   ou  iniciativa-

direito, consoante os diversos conceitos apresentados pelos autores.  462   

 

Esses conceitos da iniciativa-competência têm em comum o fato de se referirem ao 

sujeito, o agente  que apresenta a proposta, constituindo, sob este aspecto, um 

pressuposto subjetivo para tornar a iniciativa-ato válida juridicamente.  No entanto, a 

competência para realizar a iniciativa-ato é determinada pelo conteúdo da proposição 

apresentada, exigindo, assim, a sua conjugação com um pressuposto material ou 

objetivo para a validade daquela proposição.  É o que se depreende do caput do art. 

                                                           
458 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 202. 
459 Segundo o conceito de Mortari, é ato simples aquele ato emanado de um sujeito ou órgão no qual está 
concentrado o poder de editá-lo.  Istituzioni, 1967, t. I, p. 229, apud Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 
202. 
460 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 202. Cita Diez (El acto, cit., p. 125), para quem ato coletivo  é “ o 
que resulta da conjunção de várias vontades com igual conteúdo e finalidade, que se unem somente para a 
manifestação comum, permanecendo juridicamente autônomas”.   
461 Jorge Radi Júnior, texto citado, p. 138. 
462 Conforme citado à p. 124 deste trabalho, notas 443-447. 
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61, da Constituição Federal, que dispõe sobre os entes que têm a competência para 

a iniciativa das leis complementares e ordinárias, sendo qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais 

Superiores, o Procurador-Geral da República e, de maneira específica, os cidadãos, 

na forma e nos casos previstos na Carta. 

 

Sob o aspecto subjetivo podemos observar que Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

distingue entre a iniciativa geral , como regra, e a iniciativa reservada, como exceção, 

além de referir-se à iniciativa vinculada.  Em acréscimo a esta classificação, Luiz 

Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior registram a iniciativa conjunta e a 

iniciativa atribuída.  

 

“A iniciativa geral compete concorrentemente ao Presidente da República, a qualquer 

deputado ou senador   e a qualquer comissão de qualquer das casas do Congresso.  

E acréscimo da Constituição em vigor, o povo”.  Em face das reservas de iniciativa 

existentes, não se pode falar, rigorosamente, no Direito brasileiro em iniciativa geral.  

Atribuindo-lhe essa ressalva, Ferreira Filho afirma: “A designação vale simplesmente 

na medida em que significa poder  propor direito novo sobre qualquer matéria (exceto 

as reservadas), já que os titulares de iniciativa reservada, salvo o Presidente da 

República, apenas  possuem iniciativa para a matéria que lhes foi reservada”. 463  

 

Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior denominam essa iniciativa geral 

também de concorrente ou comum por pertencer simultaneamente aos órgãos e 

membros do Poder Legislativo, ao Presidente da República e à população, na forma 

prevista no art. 61, § 2º.  Enfatizam que, em regra, a iniciativa é concorrente. 464

 

A Constituição Federal estabelece, em dispositivos esparsos, a reserva da iniciativa 

de leis de vários órgãos ou representantes de órgãos, no âmbito político-

administrativo. 

  

                                                           
463 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 203. 
464 Luiz Alberto David Araújo, ob. cit., p. 266.   
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Os órgãos superiores do Poder Judiciário, assim entendidos o Supremo Tribunal 

Federal e outros Tribunais Superiores,  detêm a iniciativa para as matérias de seu 

interesse exclusivo, como criação e extinção de cargos de seus membros ou de seus 

serviços auxiliares, fixação dos vencimentos, alteração do número de membros dos 

Tribunais inferiores, a criação destes ou a sua extinção e, mais, a alteração da 

organização e da divisão judiciária (art. 96,II, CF).  O Supremo Tribunal Federal 

detém iniciativa para propor lei complementar que disponha sobre o Estatuto da 

Magistratura (CF, art. 93).  465

 

Compete ao Procurador Geral da República a iniciativa reservada para a criação e a 

extinção de cargos e serviços auxiliares do Ministério Público da União (art. 127, § 

2º, c/c art. 128, §§ 1º e 5º).    

 

Juntamente com o Procurador-Geral da República, é atribuída ao Chefe do Executivo 

Federal a iniciativa das leis de  organização do Ministério Público e da Defensoria 

Pública da União (art. 61, § 1º, “d”).  466

 

Segundo David Araujo e Serrano Nunes Júnior, constitui exemplo de iniciativa 

reservada (exclusiva ou privativa) quando a Constituição Federal  indica 

expressamente uma ou mais pessoas com essa capacidade, conferindo-lhe o juízo 

discricionário para a avaliação da conveniência e da oportunidade da iniciativa.   Em 

relação à Câmara dos Deputados, vale a indicação do art. 51, IV, ao Senado Federal, 

o art. 52, XII, e quanto ao Tribunal de Contas, o art. 73, caput, c/c 96, I, “a”.  467

 

Quando o projeto de lei é rejeitado, para sua reapresentação na mesma sessão 

legislativa é necessária a assinatura da maioria absoluta de qualquer das Casas 

Legislativas, configurando uma iniciativa reservada à maioria absoluta de qualquer 

das Casas Legislativas. (art. 67, CF) 468  

 

O Presidente da República tem a reserva da iniciativa das leis que disponham sobre 

matéria que envolva o regime jurídico dos servidores públicos da União e dos 
                                                           
465 Ibidem, p. 268.    
466 Ibidem, p. 267.   
467 Ibidem, p. 268. 
468 Ibidem, p. 268. 
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Territórios, incluindo criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica, aumento de sua remuneração, provimento dos 

cargos, promoções, estabilidade e aposentadoria dos civis, e, no caso dos militares 

das Forças Armadas, que fixem ou modifiquem o seu efetivo, e decidam sobre 

reforma e transferência para a reserva.   

 

Em contexto mais amplo, o Presidente da República tem iniciativa reservada para 

matéria envolvendo organização administrativa e judiciária, tributária e orçamentária 

dos Territórios e sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 

da União e sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e da 

Defensoria   Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.   

 

Reserva-se, ainda, ao Presidente a iniciativa referente à criação e extinção de 

Ministérios e órgãos da administração pública, desde que implique aumento de 

despesa.  469

 

De outra parte, a Constituição de 1988 faculta ao Poder Executivo alguns dos 

instrumentos de aceleração legislativa, como os procedimentos de urgência nos 

projetos de iniciativa do Chefe do Executivo (art. 64, §§ 1º e 2º), e as medidas 

provisórias, com força de lei,  por iniciativa isolada do Presidente da República e 

constituindo este o juiz da discricionariedade quanto à relevância e urgência.   470  

 

Insere-se no campo político a iniciativa reservada do Presidente da República para 

adotar medidas  provisórias, com força de lei, que devem ser submetidas de imediato 

ao Congresso Nacional  (art. 62, caput).  As limitações constitucionais para a edição  
                                                           
469 Art. 61, § 1º, I e II, da Constituição Federal.  O Presidente da República tem competência para dispor, 
mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação de órgãos públicos; e sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.  O inciso 
VI,  do art. 84, foi acrescentado pela Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001. 
470 Raul Machado Horta afirma que, apesar de ser aplicada em nosso ordenamento a técnica do Direito 
Constitucional italiano relativa às medidas provisórias, a sua iniciativa, no Brasil,  pertence, isoladamente, ao 
Presidente da República, no exercício de competência privativa, sendo o juiz da discricionariedade quanto à 
relevância e urgência. Critica o constituinte brasileiro por haver transposto para o regime presidencial técnica 
adotada no regime parlamentar italiano, pois registra duas diferenças substanciais entre a técnica brasileira e o 
modelo italiano.  A primeira está no fundamento e a segunda na iniciativa.  A situação italiana exige caso 
extraordinário de necessidade e de urgência, o que enseja verificação mais rigorosa que o caso de "relevância e 
urgência".   Com efeito, a relevância é sempre sujeita a avaliação subjetiva e discricionária,  não oferecendo a 
evidência objetiva dos casos extraordinários de necessidade e de urgência, do Direito Italiano. Na Itália, a 
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das medidas provisórias envolvem o conteúdo material delas, visando equilibrar o 

jogo de forças entre o Poder Executivo e o Legislativo e resguardar a proteção das 

garantias constitucionais fundamentais.   

 

De maneira diversa, a iniciativa será vinculada,  quando “a apresentação do projeto 

de lei sobre determinada questão é exigida pela Constituição, em data ou em prazo 

certo”, 471 ou  quando uma ou mais pessoas indicadas na Constituição  detêm a 

iniciativa, porém  o titular não pode escolher a oportunidade para apresentar o 

projeto, devendo fazê-lo em determinado prazo ou oportunidade. Exemplo deste é o 

projeto orçamentário, que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até quatro 

meses antes do final do exercício financeiro, nos termos do art. 35, § 2º, III, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 472  

 

Consoante Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior,  iniciativa 

conjunta é a aquela em que o poder de iniciativa indicada pela Constituição pertence 

em conjunto a mais de uma pessoa, pressupondo o acordo de vontades entre estas  

para se deflagrar o processo legislativo. É o caso do art. 48, XV. 473

 

Ocorre a iniciativa atribuída quando a Constituição Federal concede a iniciativa 

exclusivamente aos integrantes do Poder Legislativo, os quais podem exercê-lo 

concorrentemente, não dependendo um do outro para dar  encaminhamento à 

proposição. 474

 
Observa-se que a Constituição, ao falar  da competência para a iniciativa, refere-se, 

em geral, a agentes políticos, isto é, pessoas individuais, que são “titulares dos 

cargos estruturais à organização política do País, ou seja, ocupantes dos que 

integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do  Poder”.  

                                                                                                                                                                                
iniciativa é do Conselho de Ministros - órgão colegiado de deliberação - e atrai a responsabilidade do Governo, 
pertinente, pois, ao regime parlamentarista.  Ob. cit., p. 573-580. 
471 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit.,p. 204.  
472 Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes júnior, ob. cit., p. 266.   
473 Ibidem, p. 266:  “Art. 48  Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: ... XV – fixação dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de 
iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo 
Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.” 
474 Ibidem, p. 266-268.   
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475  A aptidão para exercer a iniciativa-competência é conferida aos agentes, e não 

aos órgãos estatais que aqueles representam.  476  Mesmo  quando são atribuídos a 

órgãos determinados, a própria organização interna destes estabelece, entre as 

pessoas integradas, quais são  as habilitadas para representá-los e,  especialmente 

quanto à iniciativa-competência, para deflagrar um processo de criação na ordem 

jurídica.   

 

Considerando que “toda  classificação jurídica tem por fim facilitar a compreensão e  

o conhecimento do objeto analisado através da setorização de suas características   

e conceituação de seus elementos” 477, a classificação da iniciativa-competência será 

aplicada na análise da regularidade da tramitação de alguma  lei e, caso constatada 

violação às regras da competência por parte do ente que lhe tiver dado início, tornar 

a lei passível de nulidade por  vício de forma.  

 

A iniciativa-competência deve ser analisada, ainda, quanto à sua natureza, podendo 

ser levantadas duas hipóteses que se excluem reciprocamente: ser uma faculdade 

ou uma obrigação. 478  

 

Quando desempenha as competências de que é incumbido o Estado exerce função, 

que significa o dever de alcançar um fim previsto na lei (ordenamento jurídico) para 

beneficiar terceiros, e não para favorecer quem executa o ato.  479  Nesse sentido, 

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que a busca de finalidades atribuídas a 

agentes estatais como obrigatórias tem o caráter de dever, caracterizando uma 

função em sentido jurídico, diferenciado da faculdade ou do direito que alguém 

                                                           
475 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo.  16ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 
2003, p. 229.  
476 Para  Celso Antônio Bandeira de Mello, “órgãos são unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de 
atribuições do Estado.  Por se tratar, tal como o próprio Estado, de entidades reais, porém abstratas (seres de 
razão), não têm vontade nem ação, no sentido de vida psíquica ou anímica próprias, que, estas, só os seres 
biológicos podem possuí-las. De fato, os órgãos não passam de simples repartições de atribuições, e nada mais. 
Então, para que tais atribuições se concretizem e ingressem no mundo natural é necessário o concurso de seres 
físicos, prepostas à condição de agentes. O querer e o agir destes sujeitos é que são, pelo Direito, diretamente 
imputados ao Estado (manifestando-se por seus órgãos), de tal sorte que, enquanto atuam nesta qualidade de 
agentes, seu querer e seu agir são recebidos como o querer e o agir dos órgãos componentes do Estado; logo, do 
próprio Estado”.  Ob. cit., p. 130.  
477 Jorge Radi Jr., ob. cit., p. 161. 
478 Ibidem, p. 143. 
479 Ibidem, p. 143. 
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exercita em seu próprio benefício. Na função, o proveito é alheio e o exercita por um 

dever. 480  

 

Com base nessa posição e considerando a iniciativa como uma competência estatal, 

Jorge Radi Júnior tenta enquadrá-la no conceito de função e, dessa maneira, levanta 

a hipótese quanto à obrigatoriedade de seu exercício pelos  entes legitimados. 481  

Para tanto, vale-se dos argumentos de Carlos Ari Sundfeld, que responde 

afirmativamente e acompanha a linha de pensamento de Bandeira de Mello. 482  

 

A Constituição de 1988 teve empenho em apresentar instrumentos para o caso  de o 

Legislativo deixar de cumprir seu dever de legislar, prejudicando os direitos dos 

particulares, com a omissão legislativa.  483  Esse mesmo dever de legislar pode ser 

aplicado ao dever que envolve a iniciativa-competência. 484

 

Antes de mencionar as formas de controle da omissão normativa, merece ser 

destacada a norma geral do art. 5º, § 1º, da Constituição, que visa garantir a 

aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais, compreendendo os direitos 

individuais (Capítulo I, do Título II), os sociais (Capítulo II), os de nacionalidade 

(Capítulo III), os políticos (Capítulo IV) e os dos partidos políticos (Capítulo V). 485

                                                           
480 Celso Antônio Bandeira de Mello diz textualmente: “a ordenação normativa propõe uma série de finalidades a 
serem alcançadas, as quais se apresentam, para quaisquer agentes  estatais, como obrigatórias.  A busca destas 
finalidades tem  o caráter de dever (antes do que ´poder`), caracterizando uma função, em sentido jurídico. (...) 
em Direito, esta voz função quer designar um tipo de situação jurídica em que existe, previamente assinalada por 
um comando normativo, uma finalidade a cumprir e que deve ser obrigatoriamente atendida por alguém, mas no 
interesse de outrem, sendo que, este sujeito – o obrigado – para desincumbir-se de tal dever, necessita manejar 
poderes indispensáveis à satisfação do interesse alheio que está a seu cargo prover.  Daí, uma distinção  clara 
entre a função e a faculdade ou o direito que alguém exercita  em seu prol.  Na função o sujeito exercita um 
poder, porém o faz em proveito alheio, e o exercita não porque acaso queira ou não queira.  Exercita-o porque é 
um dever.  Então, pode-se perceber que o eixo metodológico do Direito Público não gira em torno da idéia de 
poder, mas gira em torno da idéia de dever”.   Discricionariedade e controle jurisdicional, 2ª ed., São Paulo, 
Malheiros, 1993, p. 13-14. 
481 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 144. 
482 Carlos Ari Sundfeld afirma “O desempenho de atividade pública traduz sempre e necessariamente um dever 
jurídico.  O agente estatal, quando manobra os poderes que o ordenamento lhe confere, o faz no exercício de uma 
função, é dizer, de um dever-poder ligado a dada finalidade”.  Competência legislativa em matéria de processo e 
procedimento, Revista dos Tribunais, v. 657, p. 33. Em outro texto, escreve: “O legislador, o administrador, o 
juiz desempenham função: os poderes que receberam da ordem jurídica são de exercício obrigatório e devem 
necessariamente alcançar o bem  jurídico que a norma tem em mira.”  (...) legislar não é um mero ´poder`, de 
exercício facultativo.  Como qualquer atividade pública, traduz um dever jurídico, do qual o Estado não se pode 
furtar.  Cuida-se, destarte, de verdadeiro dever-poder Fundamentos de direito público, p. 156. 2ª ed., São Paulo, 
Malheiros, 1993.   
483 Ibidem, p. 33. 
484 Jorge Radi Júnior, p. 146. 
485 Ibidem, p. 145. 
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À vista disto, o agente designado pela norma constitucional não pode simplesmente 

ignorar a sua obrigação genérica de legislar envolvendo esses direitos.  Assim é que 

a falta de sua realização, em algumas situações, conduz à inconstitucionalidade por 

omissão,  possibilitando a proposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (art. 103, § 2º),  para o fim de “tornar efetiva norma constitucional”.  

Conforme observa Radi Júnior, pretende esse dispositivo, não apenas garantir os 

direitos previstos constitucionalmente, mas tornar efetiva qualquer norma 

constitucional.  486   

 

Outro instrumento é o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI) sempre “que a falta de 

norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania”.  487

 

Importa registrar, porém, que “o não exercício da iniciativa não autoriza outro ente a 

exercê-la”, significando que a inércia do titular ou o decurso do tempo não tem como 

conseqüência a perda da atribuição, nem resulta em habilitação de  exercício por 

outro agente, porquanto o cumprimento dessa iniciativa por terceiro implicaria 

“usurpação de iniciativa”.  488   

 

Em nosso entender, essa situação agrega responsabilidade maior ainda ao agente 

incumbido de exercer a iniciativa e, pois, deve acarretar-lhe conseqüências, quando 

deixa de cumpri-la.   Neste ponto  acompanhamos a opinião de Clèmerson Merlin 

Clève: 

 

                                                           
486 Ibidem, p. 145.  
487 Trata-se de uma importante inovação da Constituição Federal de 1988.  Anteriormente, faltava remédio 
jurídico passível de corrigir a inércia do Poder Legislativo na omissão de criar lei para esses casos. É o que 
ocorria ainda em 1986, consoante as palavras de José Afonso da Silva: “Não é possível constranger o legislador   
a cumprir prazos.  Se o comando impositivo não for cumprido, a omissão do legislador poderá constituir um 
comportamento inconstitucional, mas este é insindicável e incontrolável jurídica e jurisdicionalmente (...)   
porque a omissão se    revela uma questão política,   que  escapa à apreciação jurídica”. Aplicabilidade das 
normas constitucionais, RT, São Paulo, 1985, p. 118, apud Anna Cândida da Cunha Ferraz, 
Inconstitucionalidade por omissão: uma proposta para a Constituinte. Separata da Revista de Informação 
Legislativa, Senado Federal, nº 89, jan.-mar. 1986, p. 49-62 
488 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 146. 
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“Ainda que a norma seja incompleta em face da não previsão de sanção, nem 

por isso a sua inobservância deixará de provocar conseqüência.  É que se a 

norma não prevê conseqüência, o sistema jurídico, como um todo, acaba por 

prevê-la, seja sob a forma de aplicação de penalidade, seja sob a forma de 

reconhecimento da nulidade, da inexistência ou da ineficácia do ato praticado.  

No domínio constitucional a inobservância da norma pode gerar a 

inconstitucionalidade da omissão ou da ação desconforme.  Por outro lado, a 

´conseqüência` referida será sempre aplicada (provimento condenatório ou 

constitutivo) ou reconhecida  (provimento declaratório) pelo órgão competente 

do Estado.  Não deixa de ser evidente que, em última análise, o que garante a 

eficácia do direito estatal é o monopólio da força por ele exercido.  Norma e 

autoridade (força) parecem constituir elementos de uma unidade chamada 

Direito”. 489

 

Referindo-se  à iniciativa legislativa, Gomes Canotilho ensina:  

 

 “o fundamento para o exercício do direito de iniciativa legislativa é, muitas 

vezes, o dever concretamente imposto pela constituição (imposições 

constitucionais e ordens de legislar) no sentido de as entidades legiferantes 

adoptarem determinadas medidas legislativas concretizadoras das normas 

constitucionais”.  490

 

A inexistência de sanção específica para a falta de efetivação pelo Legislativo de seu 

dever de iniciativa de lei concretizadora de determinada norma da Constituição 

resultará, para o Legislativo, não em aplicação de uma pena, mas em omissão 

inconstitucional.  491

 

A questão ganha relevo maior no contexto de uma Constituição dirigente, em outras 

palavras, de uma Constituição que atribui muitas tarefas para o legislador.   Aplica-se 

o termo inconstitucionalidade por omissão, no entendimento de Clèmerson Clève, 

                                                           
489 Clèmerson Merlin Clève, Atividade legislativa do Poder Executivo no Estado contemporâneo e na 
Constituição de 1988, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 62, nota 39, apud Jorge Radi Júnior, p. 147. 
490 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional. 6ª ed., rev. , Coimbra, Almedina, 1993, p. 943.  
491 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 146-147, 
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exclusivamente para a inércia dos poderes públicos com relação à edição de atos 

normativos, em outras palavras, de medidas legislativas.  492

 

A caracterização de uma omissão inconstitucional pelo Poder Legislativo deve ser 

precedida de imposição normativa do dever de  agir, na linguagem dos penalistas.  

Essa contribuição do direito penal vem em auxílio da doutrina constitucional: 

“necessariamente referida a uma ação, a omissão não existe em si: o que existe é a 

omissão de uma ação determinada” 493. Implica a prescrição normativa da realização 

de um ato, cujo cumprimento deixa de ser feito.  

 

Constitui seqüência ao pensamento de Jorge Miranda ao afirmar que: 

 

“a inconstitucionalidade por omissão não se afere em face do sistema 

constitucional em bloco.  É aferida em face de uma norma cuja não 

exeqüibilidade frustra o cumprimento da Constituição.  A violação especifica-

se olhando a uma disposição violada, e não ao conjunto de disposições e 

princípios”. 494

 

Gomes Canotilho compartilha desse entendimento: 

 

“o simples dever geral de emanação de leis não fundamenta uma omissão 

inconstitucional”. 495

 

Para caracterizar-se uma inconstitucionalidade por omissão,  Paulo Modesto propõe 

uma síntese dos seus elementos aglutinadores: 

 

“(a) uma inércia na atividade concretizadora, (...) (b) de certa e determinada 

norma constitucional, com reduzida eficácia de aplicação (exeqüibilidade), (c) 

                                                           
492 Clèmerson Merlin Clève, ob. cit., p. 219. 
493 Alcides Munhoz Neto, Os crimes omissivos no Brasil. Comunicação ao XIII Congresso Internacional de 
Direito Penal.  Cairo, 1984, Curitiba, Universidade Federal do Paraná,1983, p. 15, apud Clèmerson Merlin Clève, 
ob. cit., p. 219. 
494 Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, T. II. 2ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1988. 
495 J. J. Gomes Canotilho, Direito constitucional, 6ª ed., ver., Coimbra, Livraria Almedina, 1993, p. 331.  
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consistente na violação de uma obrigação institucional geral ou especial, (d) 

constatada a partir de um ‘juízo’ concreto sobre o transcurso do tempo”.  496   

 

Jorge Radi Júnior afirma, em síntese: 

 

“O legitimado para iniciar o processo legislativo (iniciativa-ato) o faz 

impulsionado por uma atribuição a ele conferida (iniciativa-competência) 

decorrente de um dever-poder relacionado à pessoa política a que pertence 

(função), o qual deverá ser exercido com base em decisão política.  497

  

O não exercício daquela iniciativa-competência, portanto, a não observância  

a certa obrigação, é o causador de omissão legislativa inconstitucional e não 

de aplicação de pena”.   

 

No entanto, ressalvando-se os casos de inconstitucionalidade por omissão, é 

necessário reconhecer que o Poder Legislativo detém a discricionariedade política 

para a edição das leis.  Clèmerson Merlin Clève aponta para a necessidade de 

retorno ao campo político com a criação de mecanismos direcionados à superação 

da omissão inconstitucional do Poder Legislativo. 498  Nesse sentido, tiveram grande 

significado algumas das idéias preconizadas  por Anna Cândida da Cunha Ferraz, 

como meio de suprir a omissão do legislador e inseridas entre as propostas para a 

Constituinte, no sentido de ampliação da participação direta do povo, mediante a 

adoção de mecanismos como a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, e 

incentivo à participação dos órgãos da comunidade”.  499

 

Sob a análise do caráter funcional da iniciativa competência, vale destacar a 

classificação apresentada por Jorge Radi Junior para analisar as regras da iniciativa-

                                                           

497 O O Supremo Tribunal Federal já decidiu  nesse sentido, quando afirmou depender “a iniciativa da vontade 
política do Presidente da República e das conveniências subjetivas de sua avaliação” (MS n. 22.468 – DF – rel. 
Min. Maurício Correa – j. 13.6.1996 – DJ 20.09.96), apud  Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 149-150.  

496 Paulo Eduardo Garrido Modesto, Inconstitucionalidade por omissão, categoria jurídica e ação constitucional 
específica. RDP, 99:115-127.  São Paulo, 1991, p. 121, apud Clèmerson Merlin Clève, ob. cit., p. 222. 

498 Clèmerson Merlin Clève, ob. cit., p. 224-225. 
499 Anna Cândida da Cunha Ferraz, ob. cit., p. 56-57 e 61.   
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competência consoante a complexidade para a produção da iniciativa-ato   e 

conforme a destinação temática aos legitimados.  500

 

Na primeira categoria, a complexidade da iniciativa-competência envolve os 

requisitos para a prática da iniciativa-ato.   

 

a) Será simples se a prática do ato depender do cumprimento de uma única 

exigência, servindo como exemplo a apresentação de projeto de lei por legislador 

sobre matéria de competência legislativa da União, que, a teor do art. 61, caput, 

deve ser a iniciativa-ato praticada por Deputado ou Senador perante a respectiva 

Casa.   

 

Os requisitos necessários para a prática do ato (complexidade da iniciativa) não 

têm relação direta com a manifestação de vontade dos legitimados (singularidade 

ou coletividade da  iniciativa).  Independe, pois, de ser ato singular ou coletivo.  O 

ato será simples e singular, quando um requisito é cumprido pela manifestação 

de vontade de um ente, como no exemplo acima citado.  Será, também, simples  

o ato ainda que tendo natureza coletiva, como a reapresentação de proposta 

rejeitada pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do 

Congresso Nacional (art. 67).  Embora o texto constitucional exija a manifestação   

favorável da maioria absoluta dos membros, sendo, pois, um ato coletivo, o 

requisito exigido para que o ato se concretize é apenas um, o alcance daquele 

“quorum” de parlamentares.  

 

b) Será a iniciativa complexa quando houver pluralidade de requisitos para a 

execução da iniciativa-ato.. É o caso da iniciativa popular, sob o art. 61, § 2º, que 

exige a observância de vários pressupostos para que a proposta seja 

apresentada pelos cidadãos perante a Câmara dos Deputados, a saber: a) um 

por cento do eleitorado nacional; b) distribuído pelo menos por cinco Estados; c) 

com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.    

 

Da mesma forma, a iniciativa para emendar a Constituição, prevista no art.60, III, 

exige a observância de duas condições: a) manifestação de mais da metade das 
                                                           
500 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 162. 
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Assembléias Legislativas dos Estados-membros, b) cada uma delas pela maioria 

relativa de seus membros.  

 

Na iniciativa complexa não há, também, correspondência com a singularidade ou 

coletividade do ato.  No caso do art. 60, III, será complexo e coletivo, e será 

complexo  e singular o ato da manifestação da vontade na iniciativa do Presidente 

da República para emendar a Constituição (art. 60, II), embora devendo observar 

as vedações (“requisitos negativos”) 501  de natureza material (§§ 4º, I a IV, do art. 

60), circunstancial (§ 1º) e temporal (§ 5º). 

 

Sob o ângulo da destinação temática, existe na iniciativa-competência uma relação 

do sujeito legitimado à realização da iniciativa-ato com  a matéria objeto da mesma.  

Poderá ser privativa, concorrente, reservada e exclusiva.  

 

Será privativa, quando determinada matéria, individualmente  ou em grupo, for 

conferida a um ente específico (órgão ou pessoa), cabendo apenas a este a prática 

da iniciativa-ato sobre o tema indicado.  Constitui uma “reserva temática” para 

apenas um legitimado.  É o caso da competência do Presidente da República em 

relação aos temas elencados no art. 61, § 1º, I e II, da Constituição Federal.  

 

Havendo pluralidade de legitimados, isto é, vários entes,  com permissão para dispor 

sobre assuntos indeterminados, a iniciativa será concorrente.  Seus pressupostos  

são: a)  pluralidade de legitimados, onde qualquer um deles poderá executar por si o 

ato, independente da anuência dos demais e b) inexistência de um elenco 

preestabelecido de matérias destinado aos legitimados; em outras palavras, 

inexistência de reserva material.  É o caso do caput do art. 61, onde vários entes 

estão autorizados a praticar a iniciativa-ato sobre qualquer matéria de competência 

legislativa da União, além de outros casos de iniciativa.   

 

Será caso de iniciativa reservada quando houver um elenco de matérias relacionado 

a uma pluralidade de sujeitos determinados.  Vale como exemplo o caso do art. 96, 

II, da Constituição Federal, que autoriza o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 

                                                           
501 Ibidem, p. 172.  
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Superiores a exercer a iniciativa-ato sobre a criação e a extinção de tribunais 

inferiores (alínea “c”). 

 

A iniciativa será exclusiva caso um determinado legitimado, e apenas ele, detiver o 

poder de deflagrar o processo legislativo sobre matérias indeterminadas.  Ocorre 

com a lei delegada por solicitação ao Congresso Nacional pelo Presidente da 

República (art. 68, caput). 

 

Entendendo a emenda a projeto de lei como “uma proposta de modificação de 

proposta de direito novo”, Manoel Gonçalves Ferreira Filho vê naquela uma iniciativa 

acessória ou secundária e chama a atenção para a necessária distinção entre a 

competência para uma e para a outra.  502  Esse caráter acessório da emenda é 

apontada também por Andyara Klopstock Sproesser. 503

 
O conceito de emenda, como “uma faculdade dos membros ou órgãos de cada uma 

das Casas do Congresso Nacional sugerirem modificações nos interesses relativos  

à matéria contida em projetos de lei”, formulada por José Afonso da Silva 504, traduz  

sua posição no sentido de que somente os parlamentares poderão apresentá-la. 505 

José Celso de Mello Filho  ressalta no poder de emendar sua inerência ao poder de 

legislar. 506   

 

Na mesma linha, Ferreira Filho observa que nem todo titular de iniciativa possui o 

poder de emendar, porquanto o poder de emendar é reservado aos parlamentares    

e o poder de iniciativa é oferecido ao Executivo, ao povo, ao Procurador-Geral da 

República e aos tribunais.   A justificativa para a reserva desse poder aos membros 

do Legislativo está no  fato de que os parlamentares são integrantes do órgão que, 

na visão da doutrina tradicional, constitui o direito novo e a emenda é o reflexo desse 

                                                           
502 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 205. 
503 Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit.,  p. 95. O autor menciona a existência de classificação das emendas 
quanto ao efeito que visa produzir na proposição original em: aditiva, quando pretende acrescentar alguma coisa; 
supressiva, ao buscar suprimir-lhe ou erradicar-lhe; modificativa, quando tenciona mudar-lhe a forma, e 
substitutiva, quando tenta tomar o lugar ou de uma parte apenas, ou de toda a proposição principal. Nesta última 
forma, passa a chamar-se substitutivo , ao visar substituir por inteiro a proposição principal.    
504 José Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis no direito constitucional, ob. cit., p. 498. 
505 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 121. 
506 José Celso de Mello Filho, “Constituição Federal Anotada”, São Paulo, Saraiva, 1984, p. 168. 
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poder de estabelecer novo direito.  507  Embora não aceite a iniciativa como fase do 

processo legislativo, ao descrever essas características da emenda, Gonçalves 

Ferreira Filho acaba reconhecendo implicitamente as diferenças entre iniciativa e 

emenda. 508

 

Nessa perspectiva, algumas prerrogativas dadas aos titulares extraparlamentares da 

iniciativa estão sujeitas a limitações para  alterarem,  por meio de mensagens 

aditivas, o projeto que remeteram.  Nessas alterações, afirma José Afonso da Silva,  

o titular não pode pretender “suprimir ou substituir dispositivos, conforme o próprio 

nome da mensagem indica: ela só pode trazer emendas aditivas, isto é, que 

importem em acrescentar dispositivos na proposição original” 509, denotando a 

posição desse constitucionalista contrária à idéia de que o poder de emendar decorra 

do poder de iniciativa. 510   

 

Klopstock Sproesser  dá uma interpretação dos dispositivos do art. 64, § 3º e do art. 

63 e seus incisos, da Constituição Federal, e formula uma regra de que é 

inadmissível emenda a projetos de iniciativa exclusiva ou privativa, levando, 

“contrario sensu”, a  duas conclusões: a) aos projetos de iniciativa exclusiva são 

admitidas emendas que não aumentem a despesa prevista; b) aos projetos de 

iniciativa não exclusiva são admitidas emendas que aumentem e, com mais razão, 

que não aumentem a despesa prevista.  Dessa forma, é  inaceitável a tese segundo 

a qual o poder de emenda é corolário do poder de iniciativa, considerando válida a 

                                                           
507 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 205. Andyara Klopstock Sproesser considera, também, que, da 
forma que o processo legislativo se origina  do poder de legislar, no âmbito do poder normativo reconhecido ao 
Estado, da mesma forma o poder de emenda tem essa mesma fonte, pois está abrigado pelo poder de legislar. Ob. 
cit., p. 95. 
508 Jorge Radi Júnior, ob. cit., p. 139.  José Cretella Júnior filia-se à opinião de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
pois não considera a iniciativa uma fase do processo legislativo, consoante explica: “É ação de agente catalítico 
que, sem tomar parte no processo, integrando-o, tem a virtude de provocar-lhe o desencadeamento.  A iniciativa é 
um prius, causa, força-motriz, força desencadeadora do processo normogenético, mero ato antecedente, que não 
se incorpora ao processo, como sua primeira fase,classificando-se em ato simples, quando tomada por um só 
parlamentar, ato coletivo, quando tomada por uma comissão, ou um grupo de parlamentares, em conjunto, e,por 
fim, ato complexo, quando a iniciativa parte de um grupo de membros de uma das Casas e é apoiada por grupo de 
parlamentares da outra Casa do Congresso Nacional”.  Comentários à Constituição brasileira de 1988. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1989, v. 5, p. 245-246, apud José Duarte Neto. A Iniciativa Popular na 
Constituição Federal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 116.   
509 Cf. José Afonso da Silva, Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional, p. 164. 
510 Refere Andyara Klopstock Sproesser que José Celso de Mello Filho é contrário também à idéia de que o  
poder de emendar decorra do poder de iniciativa, “sustentando que a posição não tem cabimento onde a 
Constituição  permite ao Legislativo, como era o caso da nossa de1967/1969, emendar projetos de iniciativa 
exclusiva, ainda que com algumas limitações”. Ob. cit., p. 96  



  
 

152

tese contrária, segundo a qual o poder de emenda é inerente ao poder de legislar, 

respeitadas as ressalvas no texto constitucional.  511  
 

Por outro lado, polêmicas anteriores suscitadas quanto à admissibilidade de 

emendas em projetos de iniciativa reservada foram solucionadas de forma 

conciliatória no art. 63 da Constituição, onde se estabeleceu que a “emenda é 

proibida apenas e tão-somente, nos projetos de iniciativa reservada do Presidente da 

República (salvo em matéria orçamentária) e nos relativos à organização dos 

serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos 

tribunais federais e do Ministério Público” 512, que resultem em aumento de despesa.  

 

Michel Temer levanta a questão sobre a possibilidade de propor emenda que não 

aumente a despesa.  Responde afirmativamente, ainda que a emenda modifique o 

objetivo visado pelo proponente na fase inicial do processo legislativo, com as 

seguintes palavras:  

 

“O que a Constituição confere ao reservar iniciativa é a definição do momento 

em que se deva legislar sobre determinada matéria. O proponente do projeto 

é senhor da oportunidade. O mais se passa no interior do Poder Legislativo, 

no exercício constitucional de sua atividade inovadora da ordem jurídica em 

nível imediatamente infraconstitucional. Só não pode, por emenda, aumentar a 

despesa prevista no projeto”. 513

  

Jorge Radi Júnior sintetiza as diferenças entre a iniciativa-ato e a emenda:  

 

“a) a iniciativa é ato que deflagra o processo legislativo, portanto praticado no início 

do processo; a emenda é ato realizado, no momento processual seguinte, qual seja, 

na fase de discussão; 

 

                                                           
511 Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit., p. 96-97. 
512 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 206.  Esclarece Andyara Klopstock Stroesser que o artigo 63, 
embora não o diga expressamente, pressupõe a figura da emenda, pois seria o único meio de se aumentar a 
despesa prevista em projetos.  “Assim, quando diz que não será admitido aumento da despesa prevista, está 
dizendo, efetivamente, que não será admitida emenda”.  Ob. cit., p. 97) 
513 Michel Temer, ob. cit., p. 138. 
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b) a iniciativa-ato pode ser praticada por membros e comissões do Poder Legislativo 

e por entes alheios a tal órgão, salvo hipóteses expressamente autorizadas pela 

Constituição Federal, a emenda somente poderá ser ́ praticada` pelos parlamentares 

e pelas comissões, salvo no caso do art.166, § 5º, da Constituição (...); 

 

c) ressalvados os parlamentares, as comissões e a hipótese do art. 166, § 5º, o ente 

apto a iniciar não poderá emendar”.  514  

 

A explicação de Enrico Spagna Musso  ao vínculo originado da iniciativa de lei tem  

caráter bem ilustrativo. A apresentação do projeto de lei, como ato consumativo da 

iniciativa da lei,  constitui o elemento necessário para o nascimento de um vínculo 

jurídico em que a Câmara passa a ser o sujeito passivo do processo de formação 

das leis, na qualidade de destinatário do exercício do poder de iniciativa, enquanto o 

titular da iniciativa  constitui o seu sujeito ativo.  515

 

No conjunto da opinião dos autores citados fica clara a distinção entre as 

competências para apresentar iniciativa de lei e para apresentar emenda a projeto de 

lei.   

 

Jorge Miranda supera qualquer controvérsia sobre a questão ao diferenciar iniciativa 

legislativa da figura de impulso legislativo: 

 

“(...)  cabe também distinguir iniciativa legislativa de outro conceito – o de 

impulso legislativo ou legiferante.  

 

A iniciativa, sendo em si um acto político, situa-se já no interior do 

procedimento legislativo – representa o primeiro passo, regulado em  

pormenor na Constituição e no Regimento.  O impulso legislativo está,  pode 

estar ou deve estar na gênese do processo, mas queda-se exterior a ele; e 

                                                           
514 Jorge Radi Júnior, trabalho citado, p. 140. 
515 No entanto, para que essa situação jurídica tenha eficácia, é necessário que o projeto de lei seja válido, isto é, 
que seja manifestação do exercício de um poder legítimo.  Em outras palavras, que sejam atendidas algumas 
exigências, como: a) legitimidade do titular; b) competência do destinatário; c) possibilidade constitucional; d) 
projeto redigido consoante as formalidades exigidas no Regimento Interno da Câmara competente; e) motivação  
da iniciativa.  Enrico Spagna Musso, L´iniziativa nella Formazione della Legge Italiana, p. 102, apud José 
Afonso da Silva,  Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 135-136. 
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por maior significado constitucional ou político que possua, postula o 

subseqüente exercício do poder de iniciativa para se tornar eficaz.   

 

O impulso legislativo, ou factor determinante, estimulante ou condicionante da 

decisão de legislar, e, portanto, da abertura do procedimento legislativo, 

decorre, umas vezes, directa ou indirectamente de uma norma jurídica, a qual 

torna essa decisão necessária ou obrigatória. Outras vezes situa-se todo na 

dinâmica política e social,  tudo dependendo então das relações entre os 

órgãos do poder e entre as forças políticas e sociais (mesmo se a Constituição 

ou a lei o prevê e regula)” (grifado no original)  516  

 

Em conseqüência, torna-se evidente que a iniciativa constitui uma fase própria do 

processo legislativo e, como tal, atende a exigências para sua validade.  517

 
 
4.2 A “iniciativa popular” 
 
A participação política na atividade de editar as leis do Estado tem relevância 

especial entre as demais, visto que a lei desempenha um papel preponderante na 

sociedade.  A norma legal delimita o espaço de interação entre os seres  humanos, a 

sociedade e o Estado, segundo o princípio da legalidade inserto no preceito que 

constitui sua matriz constitucional,  o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, que 

reza: 

 

“Art. 5º  (...) 

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”. 

 

Concordamos com Diogo de Figueiredo Moreira Neto, quando afirma:  

 

“A participação política na atividade legiferante do Estado pode ser justamente 

considerada como a mais importante das modalidades participativas, porque 

                                                           
516 Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, v. 5, p. 245-246, apud José Duarte Neto, ob. cit. p. 116. 
517 V. Nota 515. 
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toca profundamente ao tema da legitimidade.   É através das grandes opções 

do ordenamento constitucional e infraconstitucional das sociedades que seus 

integrantes definem o grau de concentração de poder no Estado, sua 

destinação, suas atribuições, o como atuará, o como será contido e, enfim, a 

própria participação que se reserva à sociedade para definir esses próprios 

processos do poder.”  518   

 

Essa forma de participação reflete adequadamente o estágio de evolução da 

democracia de uma sociedade. 519  Ademais, a participação legislativa, diversamente 

da participação administrativa e da judicial,  “é a que se ocupa do  futuro da 

sociedade, de seus  fins e dos seus valores”,  segundo refere Moreira Neto, fundado 

nos ensinamentos do jurista norte-americano T. M. Cooley 520, que, em acréscimo,  

sublinha:  

 

“em todo o Estado soberano, o Poder Legislativo é o depositário de maior 

soma de poder e é, ao mesmo tempo, o representante mais imediato da 

soberania.  521

 

Afastando qualquer eventualidade de subordinação entre os Poderes do Estado, 

Figueiredo   Moreira destaca o reconhecimento por  Cooley de que “o exercício da 

autoridade governamental começa com a sanção das leis e que os demais ramos 

executam  e administram o que o Legislativo produz”.  Em conseqüência, a 

participação    legislativa do cidadão,   quando titular dessa  faculdade,  é portadora 

da   “mais importante parcela de poderes reservados”.  522

                                                           
518 Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “Direito da Participação Política”: - legislativa – administrativa – 
judicial (Fundamentos e técnicas constitucionais da democracia), Rio de Janeiro, Renovar, 1992, p. 109. 
519 Ibidem, p. 109, remetendo a Marcel Prélot:  “La démocratie est plus effective encore dans le régime semi-
direct où le people exerce une activité législative et gouvernamentale étendue”.  Institutions Politiques et Droit 
Constitutionne., Paris, Ed. Dalloz, 1984, p. 85. 
520 Ibidem, p. 109 e nota 2, citando as palavras de T. M. Cooley:  ”O Poder Legislativo se ocupa principalmente 
do futuro, o Executivo do presente, enquanto que o Judiciário é retrospectivo, ocupando-se somente dos atos 
celebrados ou ameaçados, promessas feitas e danos sofridos”.  The General Principles of Constitucional Law, 
Boston, 1981, Cap. III. 
521 T. M. Cooley, ob. cit., Cap. IV: National Powers, apud Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ob. cit., p. 109-
110.   
522 T.M.Cooley, ob. Cit., Cap. IV, apud Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ob. cit., p. 109-110.  No mesmo  
texto, Diogo  Moreira  alinha, ao lado da representação política, sete institutos específicos de participação 
legislativa: o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, o veto popular, a opção popular, o recall e o lobby, 
alguns estranhos à tradição constitucional brasileira, porém todos constituindo reforços válidos para legitimar as  
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Vemos, assim, na iniciativa popular no Brasil uma das formas dessa participação 

legislativa reconhecida constitucionalmente. Importa destacar que a iniciativa popular 

admitida pela Constituição Federal  refere-se à modalidade de participação 

legislativa, silenciando quanto à participação administrativa.  523  Denota-se uma 

redução da amplitude do instituto preconizada pela doutrina estrangeira, que admite 

a iniciativa popular  para propor também uma decisão administrativa.  524    

 

Surge a iniciativa popular das leis como inovação constitucional por força da 

extensão da iniciativa legislativa aos cidadãos  como uma das formas do exercício  

da soberania popular,  ao lado do referendo e do plebiscito, concretizando o “poder 

popular direto que a Constituição inscreveu  no artigo inaugural dos Princípios 

Fundamentais (art. 1º, parágrafo único)”.  Tomando como referência o significado 

que a doutrina italiana dá à iniciativa popular -- um instrumento da Constituição para  

servir aos grupos minoritários e às formações sociais com baixa representação no 

Poder Legislativo --, assevera Machado Horta  que as “correntes majoritárias tendem 

a se identificar com a representação dos Partidos Políticos no Poder Legislativo”, 

enquanto que “a iniciativa popular   torna-se eventual elemento de contraste e de 

oposição, para compensar o predomínio dos  que detêm o controle da iniciativa 

parlamentar”. 525  
 
Na iniciativa popular de lei, a iniciativa-ato se dá mediante apresentação de proposta 

de lei perante a Câmara dos Deputados, conforme prevê a Constituição Federal em 

                                                                                                                                                                                
decisões legislativas constitucionais e infraconstitucionais, nos níveis federal, estadual, distrital federal e 
municipal.    
523 Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “Direito da Participação Política”: - legislativa – administrativa – 
judicial (Fundamentos e técnicas constitucionais da democracia), Rio de Janeiro, 1992, p. 115-116. 
524 Refere Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ob. cit., p. 114-115, remetendo a C. J. Friedrich que  “a iniciativa 
popular é um direito político   de participação que se atribui aos cidadãos, em quorum especialmente definido, 
mas que pode ser estendido a certos tipos de pessoas jurídicas representativas de categorias de interesses, para 
propor uma medida legislativa ou uma decisão administrativa”.  Constitutional Government and Democracy, Ed. 
Little Brown, Boston, 1941. 
525 Raul Machado Horta, ob. cit., p. 548-550.  No mesmo sentido a formulação das idéias de Charles Akin por 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, no sentido de que considera a iniciativa popular “de grande relevância como 
uma proteção do eleitorado contra um Legislativo ou um sistema partidário não representativos”.  Acrescenta, 
ainda, Diogo Moreira que “a não se superar a crise de identidades dos partidos políticos brasileiros, poder-se-ia 
pensar em dar um extraordinário e inesperado relevo a essa modalidade, até mesmo com caráter pedagógico,  
para inspirar o hábito de perquirir da legitimidade entre os políticos”.  Diogo de Figueiredo Moreira Neto,  
Direito da Participação Política: legislativa - administrativa – judicial (Fundamentos e técnicas constitucionais 
da democracia), ob. cit., capítulo VII: Institutos de Participação Legislativa, , p. 115. 
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seu art. 61, § 2º, enquanto o Regimento Interno  526 da Câmara Federal especifica 

que será perante a Mesa da Casa (art. 101, III). Tem o caráter de ato coletivo, já que 

a Lei Maior exige que a  iniciativa se formalize pela subscrição do projeto por 

cidadãos reunindo um por cento do eleitorado nacional, distribuído ao  menos por 

cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um 

deles.  Diante dessas exigências, Manoel Gonçalves Ferreira Filho ressalta a 

dificuldade de sua realização na prática, chegando a considerá-lo um “instituto 

decorativo”.  527

 

No âmbito do exercício da iniciativa popular, os cidadãos têm competência 

concorrente para a iniciativa da lei, significando que a iniciativa-competência é 

concorrente.  Constitui uma iniciativa geral, visto não estar restrita a matérias 

determinadas e, por uma questão lógica, não abrange as matérias reservadas.  Deve 

ter a forma de projeto formulado  528, visto que o art. 61, § 2º, da Constituição Federal 

refere-se especificamente à sua apresentação em forma de projeto de lei. 

 
 
4.2.1 Os anteprojetos de Constituição 
 
 
a) Comissão Afonso Arinos 

 
Pela  Proposta de Emenda Constitucional  43, enviada ao Congresso Nacional  em 

28 de junho de 1985, e que viria a gerar a Emenda Constitucional 26, de 1985, o 

Presidente José Sarney convocara a realização de uma Assembléia Nacional 

                                                           
526 A iniciativa popular das leis, prevista no art. 61, § 2º, da Constituição Federal, constitui, para Derly Barreto e 
Silva Filho (Controle dos atos parlamentares pelo Poder Judiciário, São Paulo, Malheiros Editores, 2003,  p. 78)  
um dos fundamentos para considerar que o Regimento Interno das Casas Legislativas contém regras jurídicas em 
relação às quais “toda a sociedade é parte interessada na rigorosa observância dos regimentos”, apontando, no 
caso,  para o art. 252, dedicado a esse instrumento de participação popular. Contrariamente à posição de Pinto 
Ferreira, Hely Lopes Meirelles e José Cretella Júnior, que vêem no Regimento Interno uma lei interna corporis, 
Barreto e Silva Filho acompanha a opinião de Pontes de Miranda, em que essa afirmação não se harmoniza com a 
Constituição de 1988, porquanto “a interinidade do regimento não significa que só o tribunal, como o corpo 
legislativo, seja interessado na sua observância. Há regras jurídicas, nele contidas, que são dispositivas, ou 
interpretativas, ou cogentes; mas, na grande maioria dos casos, são cogentes: ou elas impõem ou proíbem” 
(Pontes de Miranda, Comentários à Constituição Brasileira de 1988, 3ª ed., t. II, p 592).   
527 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 203.  
528 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 203.  Biscaretti di Ruffia (op. cit., Parte II, Cap. V, § 1º, item 
142) distingue a iniciativa simples (sem conteúdo específico) da formulada (com texto elaborado pelos que o 
apresentam). Por sua vez, Marcel Prélot Institutions politiques et Droit Constitutionnel, op. cit., p. 85) diferencia 
a iniciativa não formulada – que adota meramente um princípio – da iniciativa formulada – que parte de um texto, 
esquematizado ou acabado, de projeto de lei ou de decreto. (Apud Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ob. cit., p. 
115)  
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Constituinte. 529  Menos de um mês após, nomeou, pelo Decreto  nº. 91.450, de 18 

de julho de 1985, a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, presidida por 

Afonso Arinos de Melo Franco com quarenta e oito membros, encarregando-a de 

elaborar um projeto de Constituição a ser levado como proposta aos constituintes. 530

 

O Anteprojeto da Comissão “Afonso Arinos” repetia dispositivo similar da 

Constituição anterior sobre o poder do povo: “Todo o poder emana do povo e em seu 

nome será exercido”. (art. 2º).  Não fazia menção, pois, à atuação direta pelo povo, 

que viria a ser incluída na redação da Constituição afinal aprovada. No entanto, 

admitiu, em artigo separado -- art. 186 --, a iniciativa legislativa popular sujeita à 

reserva de lei complementar, enquanto os demais titulares da iniciativa de projetos 

de lei estavam contemplados no art. 178.  531

 

A Comissão sofreu críticas desde o início sob a alegação de que serviria ao Poder 

Executivo com um texto acabado, facilitando sua pressão, perante a Constituinte, 

para recepcionar seus projetos para o Estado e a sociedade brasileira.    Embora 

vista como excessivamente cautelosa em relação à participação popular 532, já 

traduzia a superação da representação como única técnica de produção de decisões 

políticas. Ainda que o anteprojeto não tivesse sido encaminhado oficialmente  para a 

                                                           
529 Previu a Emenda Constitucional n 26/85 que os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se 
reuniriam, unicameralmente, em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 
1987. Consoante afirma Flávio Bierrenbach, não prevaleceu a idéia, que tivera amplo apoio na sociedade civil,  
de eleição de uma Constituinte exclusiva, que se dissolveria quando da conclusão dos trabalhos. Ao invés, optou-
se pela outorga de poderes constituintes ao Congresso Nacional. Dessa forma, admitiu-se a participação, na 
Assembléia Constituinte, dos Senadores denominados “biônicos”, resíduo autoritário do governo Geisel que 
outorgara a Emenda Constitucional n 8, de 1977, na qual se previa que um terço das vagas do Senado seriam 
preenchidas por eleição indireta. Luís Roberto Barroso, Dez anos da Constituição de 1988 (Foi bom pra você 
também?) http://www2.uerj.br/~direito/publicacoes/index.html,.    
530 Essa comissão recebeu o apelido de “comissão de notáveis”. Como fato histórico das Constituições do Brasil, 
releva destacar que, de forma diferente, a Comissão de Constituição para a elaboração da Constituição de 1946, 
presidida pelo Senador Nereu Ramos, dividiu-se em grupos de trabalho que tomaram por anteprojeto a 
Constituição de 1934, segundo relata Afonso Arinos de Melo Franco, em A Câmara dos Deputados, síntese 
histórica. Brasília, Câmara dos Deputados, 1976. p. 104..   
531 Seguem os textos: “Art. 178.  A iniciativa de projetos de lei cabe às bancadas dos partidos políticos; a grupos 
parlamentares regimentalmente constituídos; a um décimo, como co-autores, de representantes da Câmara dos 
Deputados   ou do Senado Federal; ou aos Tribunais federais, nos casos definidos nesta Constituição. ” “Art. 186. 
A iniciativa legislativa popular será admitida nos casos e na forma estabelecidos em lei complementar,mediante a 
apresentação de projeto articulado”. (Hélcio Ribeiro, Iniciativa popular na Constituição de 1988. Dissertação de 
mestrado, Universidade de São Paulo, 1993, apud José Duarte Neto, A Iniciativa Popular na Constituição 
Federal. ob. cit., p. 93.) 
532 Adrian Sgarbi, O referendo. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 34, apud José Duarte Neto, ob. cit. p. 93. 
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Assembléia Constituinte 533 , diversas questões que colocara chegaram a ser objeto 

da sua pauta de discussões. 534   

 

b) Anteprojeto Fábio Konder Comparato 
 
Indicado, inicialmente, para integrar a Comissão de Assuntos Constitucionais,  o 

jurista Fábio Konder Comparato recusou o convite com a justificativa de “ser contrário 

a uma Constituinte congressual e a um projeto prévio de Constituição oficialmente 

elaborado”.  No entanto, a pedido do Partido dos Trabalhadores, redigiu um 

anteprojeto de Constituição, a ser apresentado e defendido por aquele partido, 

esclarecendo que o objetivo maior de sua colaboração era suscitar o debate 

constitucional em prol das necessárias transformações da sociedade brasileira, 

afirmando, mais:  
 

“(...) todo o sistema constitucional, para ter efetividade sociológica e não 

apenas vigência jurídica, não pode ser estático e meramente declaratório, 

como imaginavam os primeiros teóricos do constitucionalismo; ele deve, 

antes, adaptar-se permanentemente às mutações sociais.  Sem dúvida, a 

ordem constitucional de um povo é estabelecida para durar e sobrepairar aos 

entrechoques políticos e econômicos, que compõem a tessitura da vida em 

sociedade”. 535

 

O art. 2º previa a democracia participativa por meio de instrumentos adequados de 

intervenção direta do povo 536, onde a iniciativa popular era prevista tanto para a 

                                                           
533 Luís Roberto Barroso afirma que a despeito de suas virtudes, o texto do anteprojeto não foi encaminhado à 
constituinte pelo presidente Sarney, inconformado, dentre outras coisas,  com a opção parlamentarista nele 
veiculada. In Dez anos da Constituição de 1988 (Foi bom pra você também?)  Captado em 
http://www2.uerj.br/~direito/publicacoes/index.html,.    Ney Prado comenta que o Presidente José Sarney não 
aprovou as principais teses contidas no anteprojeto, pois, assim, teria que adotá-las e defendê-las, o que iria 
contra seu projeto político e cita título de artigo da jornalista Memélia Moreira, “Alguns aspectos não agradaram 
o Planalto”, in Jornal de Brasília, 19/09/1986, além de texto de editorial da Folha de S. Paulo, de 20/09/1986, p. 
8, do seguinte teor: “O Governo Sarney decidiu abandonar a paternidade do Anteprojeto elaborado pela Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais que ele próprio instituiu, porque os resultados do trabalho da Comissão 
ficaram à esquerda do que desejava o governo.  Composta heterogeneamente, aproveitando indicações de 
Tancredo Neves e outras de Sarney, então no quarto mês do seu governo, a Comissão terminou por aprovar 
emendas que destoam do figurino governamental.” Ob. cit., p. 2-3, rodapé 5. 
534 José Duarte Neto, ob. cit., p. 94.  
535 Fábio Konder Comparato, Muda Brasil! Uma constituição para o desenvolvimento democrático, p. 12-13, 
apud José Duarte Neto, ob. cit., p. 95. 
536 Ibidem, p. 29, apud José Duarte Neto, ob. cit., p. 95. 
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elaboração de leis, ordinárias e complementares, como para emendas à 

Constituição. Para as primeiras, exigia-se a adesão de dez mil eleitores e, para as 

emendas constitucionais, de trinta mil (arts.133 e 234, IV). Além disso, esse 

instrumento era subentendido como mecanismo apto a assegurar o direito de 

participação política, previsto de forma abrangente sob o seu art. 11. 537

 

c) Anteprojeto José Afonso da Silva e Anteprojeto Pinto Ferreira 
 
José Afonso da Silva e Pinto Ferreira fizeram ambos  parte da Comissão de 

Assuntos Constitucionais, contribuindo nas discussões constituintes que atraíam o 

interesse dos meios acadêmicos, políticos e a sociedade civil.   

 

O Anteprojeto José Afonso da Silva estabelecia a participação direta e organizada  

da sociedade civil como princípio fundamental (art.5º).  Admitia a iniciativa popular 

para as leis, por meio da apresentação de projetos articulados, com subscrição 

mínima de cinqüenta mil eleitores 538 , permitindo deduzir-se que o legislador 

infraconstitucional poderia impor número maior de subscrição (art.74,I), além de 

deixar à discricionariedade dos legisladores estaduais e municipais a disciplina do 

instituto no âmbito de seus limites territoriais (art. 78). 539  

 

Por sua vez, o Anteprojeto Pinto Ferreira abarcava o princípio da democracia 

participativa no seu  art. 1º, onde era admitida a iniciativa popular com a subscrição 

de cinqüenta mil eleitores, em projeto articulado (art. 106, IV).  De forma mais 

                                                           
537 Ibidem, p. 19, apud José Duarte Neto, ob. cit., p. 95. 
538 Em sua obra Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, publicada ainda em 1964, 
José Afonso da Silva apresentava, à p.296-297, como uma de suas proposições a adoção da iniciativa popular,  
em suas Conclusões e Proposições, “V --Princípios do processo legislativo. Devem ser adotados também novos 
princípios para o processo de formação das leis, sobretudo no que tange       à iniciativa legislativa e às emendas. 
A. Quanto à iniciativa: (...) 7.  iniciativa popular, é fenômeno que se desenvolve no mundo contemporâneo, 
conceder ao povo o poder de participar do processo de formação das leis; é um modo de democratizar a função 
legislativa; defendemos a conveniência de adotar-se essa medida também no Brasil.  Nesse sentido, poder-se-á 
atribuir ao povo o poder de iniciativa das leis. Seu exercício, entretanto, deverá ser devidamente regulado, de 
modo que não venha contribuir para perturbar o processo legislativo.  Poder-se-á  exigir que a iniciativa seja 
formal, isto é, através de projeto de lei redigido segundo as exigências regimentais, e subscrito por no mínimo 
cinqüenta mil eleitores. Poder-se-á exigir ainda que essa iniciativa se faça através do Tribunal Eleitoral, a que 
incumbirá examinar a regularidade eleitoral dos subscritores do projeto”.  
539 Hélcio Ribeiro, ob. cit., p. 76-77, apud José Duarte Neto, ob. cit., p. 96.   
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arrojada, permitia o exercício desse mecanismo de participação, com o mesmo 

número de eleitores, para propor emendas à Constituição. 540

 
Não se pode contestar a influência desses anteprojetos nos debates da Constituinte 

e o papel importante que exerceram na elaboração das normas que foram aprovadas 

ao final.  
 
 
4.2.2 A participação popular na Constituinte  
 
Entre os embates políticos que cercaram os trabalhos da Constituinte, foram 

bastante acentuados aqueles ocorridos quando da votação da iniciativa popular, e 

demonstraram a importância que pode representar esse instrumento de participação 

popular, merecendo um registro histórico.  
 
 
O  entusiasmo e a efervescência de idéias que acompanharam o retorno do País aos 

trilhos da democracia, após o longo período da ditadura militar, com certeza, 

contribuíram para traçar os parâmetros da Constituição de 1988.  Entre 1985 e 1988, 

houve ampla movimentação popular dedicada aos trabalhos da Constituinte. 

 

A pressão popular organizada foi crescendo e questionando a legitimidade de 

instalação de uma comissão para impor as novas regras para o País. Também 

entidades organizadas, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), alguns Partidos Políticos (PT, PDT, certos setores do PDS e 

PMDB), o Poder Judiciário (TFR e magistrados de S. Paulo), os Empresários (CNI e 

FIESP), as Forças Armadas, as Polícias Militares, a própria Imprensa, entre outras, 

apresentaram críticas quantos às propostas e à própria atribuição da Comissão de 

Estudos  Constitucionais,  antes, durante    e após a conclusão dos     trabalhos 

desta. 541  A sociedade pretendia participar das discussões sobre a nova 

Constituição, ainda que de forma indireta.  Entre os movimentos populares que 

surgiram vale destacar, por sua grande contribuição nas discussões, o Movimento 

Nacional pela Constituinte, no Rio de Janeiro, e o “Plenário Pró-Participação Popular 

                                                           
540 Ibidem, ob. cit., p. 96. 
541 Ney Prado, Os notáveis erros dos notáveis. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 2, nota 4.   
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na Constituinte”, em São Paulo, que foi se espalhando pelas capitais e cidades 

importantes do País. 542  

 

No dia seguinte à instalação da  Assembléia Nacional Constituinte, foi eleito para 

presidi-la o deputado Ulisses Guimarães. A aprovação do regimento interno mereceu 

acirrados debates.  
 
Desde a fase de elaboração e aprovação do regimento interno houve intensa 

movimentação popular para que as normas contemplassem formas de intervenção 

direta da sociedade civil nos trabalhos constituintes. Delegação de entidades e 

comitês pró-participação, junto com deputados e senadores, apresentou uma 

proposta e assinaturas de apoio ao deputado Ulisses Guimarães. Foram enviados  

cerca de mil telegramas de todo o País para o relator do regimento interno, senador 

Fernando Henrique Cardoso, que veio a assumir a idéia, se defrontando com 

segmentos conservadores do Congresso Constituinte, mas acabou vencendo a 

proposta popular.  O Regimento Interno foi publicado em 24 de março de 1987 e seu 

artigo 24 disciplinava a participação popular direta, permitindo a apresentação de 

emendas populares ao Projeto de Constituição.  Sua admissibilidade dependia da 

subscrição de trinta mil ou mais eleitores brasileiros, em listas organizadas por não 

menos de três entidades associativas, legalmente constituídas, e que se 

responsabilizariam pela idoneidade das assinaturas lançadas (caput). A assinatura 

deveria ter ao lado o nome completo, escrito de forma legível, endereço e número do 

título eleitoral (inciso I).  Cada subscritor poderia assinar apenas três emendas 

diferentes, cada uma delas restrita a um assunto (inciso VIII).    543

 

João Baptista Herkenhoff acentua a importância da participação popular nos 

trabalhos da Constituinte de 1987-1988, que antecedeu e que acompanhou a 

elaboração da Constituição Federal, além daquela no processo posterior de votação 

das Constituições estaduais, apontando para suas conseqüências:  

 

                                                           
542 Francisco Whitaker, Iniciativa Popular de Lei: limites e alternativas, em “Reforma Política e Cidadania”,  
Maria Victoria Benevides, Paulo Vannuchi e Fábio Kerche (organizadores). São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2003, p. 185.  
543 Carlos Michiles et al, Cidadão constituinte: a saga das emendas populares. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, 
apud José Duarte Neto, ob. cit., p. 97. 
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“Por causa dessa grande participação popular, o período pré-constituinte e 

constituinte foi riquíssimo para o crescimento da consciência política do povo 

brasileiro.”  

 

“Nem todas as aspirações manifestadas pelo povo encontraram  eco na 

Assembléia Constituinte Federal e nas Assembléias Constituintes Estaduais.” 

 

“Por outro lado, alguns artigos que resultaram da pressão popular       per-

manecem  “letra morta”; ou porque dependem de regulamentação; ou porque 

não estão sendo respeitados.” 

“Nada disso invalida, a meu ver, o esforço que foi realizado. Tudo isto apenas 

demonstra que a luta do povo deve prosseguir.”  544

 

O anseio por uma nova Constituição, manifestado pela palavra de ordem  

“Constituinte já”, foi uma seqüência do movimento das “Diretas Já”, que fora frustrado 

pela derrota no Congresso, em 1984, da proposta  de Emenda Constitucional e 

seguido pela eleição indireta do presidente da República, em 1985.   As palavras de 

Carlos Eduardo Matos, transcritas, descrevem a frustração com o resultado da 

votação:  

 

“No dia 25 de abril o sonho se desfez em Brasília. Nesse dia, foi votada na 

Câmara dos Deputados uma emenda constitucional prevendo a realização de 

eleições diretas para a Presidência da República, conhecida como emenda 

Dante de Oliveira — em referência ao deputado do PMDB que tomou a 

iniciativa de apresentá-la. Apesar de aprovada por 298 votos contra apenas 

65, faltaram 22 votos para que fosse atingido o quorum previsto para as 

mudanças constitucionais. Isso significava que a sucessão presidencial seria 

mais uma vez por via indireta”. 545

  

                                                           
544 João Baptista Herkenhoff, Gênese dos Direitos Humanos, Volume I, História dos Direitos Humanos no 
Brasil, www.dhnet.org.br/direitos/militantes/herkenhoff/livro1/dhbrasil/br12.html.     
545 Carlos Eduardo Matos,  Revista Escola, edição nº 171,  abril de 2004, captado na Internet em 12/12/2004, no 
endereço http://novaescola.abril.com.br/index.htm?ed/171_abr04/html/diretas, copyright Fundação Victor Civita 
2004.    
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A proposta posterior de José Sarney  546  por uma nova Constituição resultou do 

clamor  entre os segmentos mais interessados no retorno do País à democracia, que 

vinha crescendo desde a “Carta de Recife”, de 1971, ainda no regime da ditadura 

militar, passando pela tomada de posição do MDB pela Constituinte como prioridade 

maior em 1977, pelo Congresso Pontes de Miranda em Porto Alegre, em 1981, e por 

outras iniciativas estimuladoras da idéia, entre as quais a “Carta aos Brasileiros”  do 

jurista Goffredo da Silva Telles Júnior.  547  

 

Ainda na fase de elaboração da Constituição, o então deputado constituinte  

Florestan Fernandes comentava a importância do “Plenário Pró-participação Popular 

da Constituinte” na difusão por todo o País das normas que consagram a instituição 

da iniciativa popular e apontava para a importância de sua aprovação pela 

Assembléia Nacional Constituinte:  

 

“A incorporação da iniciativa popular como uma fonte de produção das leis 

constitui o elemento mais avançado que se conseguiu conquistar na 

elaboração do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte. (...) A 

iniciativa popular desmistifica a representação em sentido liberal e força o 

parlamentar a sair de sua pele.  Ela quebra pelo menos o teor imobilista e 

ritual de um entendimento enviesado do mandato, que confere ao parlamentar 

a facilidade de confundir a sua voz e o seu querer com a voz do Povo e os 

interesses dos representados, em regra esquecidos ‘até as próximas 

eleições’.”  548

 

Uma vez que os constituintes afastaram a idéia de se formar uma comissão especial 

para a elaboração de um anteprojeto, como no processo constituinte de 1946, o 

passo seguinte foi a elaboração do regimento interno da Assembléia Nacional 

Constituinte.549 Representando momento fundamental para a elaboração da 

                                                           
546 José Sarney havia sido eleito como vice-presidente na chapa de Tancredo Neves,  o primeiro presidente eleito 
após os militares, substituindo-o com seu falecimento antes da posse.   
547 Cidadão Constituinte – a saga das emendas populares,  Coord. Carlos Michiles et al. São Paulo, Editora Paz e 
Terra, 1989, apud Francisco Whitaker, co-autor, ob. cit., p. 184, nota de redação 1.  
548 Florestan Fernandes, texto publicado na Folha de S. Paulo, em 03/04/1987, sob o título O uso da iniciativa 
popular, e incluído em seu livro A Constituição Inacabada: vias históricas e significado político, São Paulo, 
Estação Liberdade, 1989, p. 77-79. 
549 As Assembléias Nacionais Constituintes “espelham momentos de tensão e de conflitos, uma vez que são 
instaladas para instituir um novo ordenamento do poder, ao mesmo tempo em que, simbólica e efetivamente, 
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Constituição, essa fase foi marcada por muitas disputas políticas. Diante das 

exigências dos parlamentares por uma paridade decisória, buscou-se a montagem 

de um modelo decisório, levando em conta apenas um pressuposto, o de que todos 

os constituintes deveriam participar do processo em curso. Assim, foram criadas 

comissões temáticas, divididas em três subcomissões, que contaram com audiências 

públicas onde personalidades políticas e acadêmicas faziam exposição sobre temas 

ligados a cada um dos colegiados. Essas subcomissões geraram relatórios, que 

necessitaram ser sistematizados, para tornar o texto mais coeso e excluir as 

contradições entre as proposições apresentadas. Tornou-se necessária a formação 

de uma comissão para esta sistematização.  Neste sentido, essa  comissão acabou 

sendo uma  espécie de sucedâneo do que seria uma comissão de elaboração de um 

anteprojeto. Postergava-se, assim, a concentração de decisão entre os constituintes 

para um segundo momento deste processo.  550

 
Trazemos a seguir, em acurada síntese, o resultado da análise de Márcia Teixeira  

de Souza sobre o que ocorreu na dinâmica da Constituinte envolvendo os meandros 

do  jogo de poder entre os grupos de constituintes. 551

 

O que havia sido anteriormente decidido nas comissões temáticas e nas 

subcomissões era reunido da Comissão de Sistematização, composta por 42 

membros, sob a direção de um Relator.  Foi questionado perante o plenário o método 

representativo que prevaleceu na composição da comissão de sistematização no que 

se refere à primazia deste colegiado enquanto grupo de representantes do conjunto 

dos parlamentares constituintes.  

 

Aproveitando esses impasses e invocando um argumento de que o princípio 

majoritário estaria sendo aviltado na relação que se estabeleceu entre a comissão de 

sistematização e o plenário geral, o agrupamento suprapartidário mencionado 

(“Centrão”) mobilizou-se para alterar as regras para projetar uma fórmula que 
                                                                                                                                                                                
devem alterar ou eliminar a moldura política antecedente”, afirma Márcia Teixeira de Souza, O processo 
decisório na Constituição de 1988: práticas institucionais. Lua Nova: 2003, nº 58, p. 37-59. 
<http://www.scielo.br/.     
550 Essas disputas ocorreram, em parte, porque faltara uma socialização do debate sobre temas constitucionais 
durante o processo eleitoral de 1986 e, por outra, no entender dos parlamentares mais próximos da Presidência da 
Assembléia, pela falta de um modelo para fazer a Constituição, dada a ausência de uma memória histórica 
compartilhada e sistematizada sobre esses processos.  Márcia Teixeira de Souza, citada.   
551 Ibidem.  
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invertesse a distribuição de poder decisório entre aqueles dois conjuntos 

representativos.  Foram, assim, aprovadas novas regras no Regimento e essas, 

aprovadas por 290 votos contra 16, introduziram importante dispositivo, o Destaque 

de Votação em Separado (DVS ), que passou a regular o mecanismo de votação. 552

 

Para se garantir a permanência de partes do texto que recebessem dos 

parlamentares do "Centrão" o mecanismo do DVS, era necessário a obtenção de 

maioria absoluta durante o processo de votação.  De certo modo, a inversão do 

poder decisório significava também a desqualificação de todas as etapas anteriores 

de discussão e de demonstração das preferências, uma vez que o plenário surgia 

como a instância decisória maior. 

 

Na realidade, a estratégia do Destaque de Votação em Separado possibilita um 

impedimento ao ato decisório; é uma não-decisão pela simples razão de impedir  

uma deliberação. Ao tentar se proteger de propostas consideradas lesivas a seus 

interesses, o Centrão desencadeou uma série de problemas de natureza 

constitucional. Ao bloquear determinadas passagens do texto original sem a 

correspondente ação para construir alternativas mais consensuais, este chegou a 

promover sistemáticas suspensões que resultaram em espaços vazios, chamados 

pelos constituintes de "buracos negros".553

 

A reforma do regimento, nessas condições, propiciou a construção de uma regra da 

minoria com poderes de bloquear os dispositivos constitucionais construídos nas 

etapas decisórias anteriores  554.   A utilização do DVS para suspender certos trechos 

do texto constitucional, com o freqüente impasse para alcançar um consenso nas 

matérias, precipitou a formação de um arranjo informal, a realização de reuniões 

                                                           
552 Pelas normas anteriores, o mecanismo de destaque de aprovação possibilitava acrescentar  ou substituir 
matéria junto ao projeto ou ao substitutivo, apenas com quorum de aprovação de 252 votos do Plenário, caso 
contrário o texto da comissão de sistematização permaneceria inalterado. Pelo novo regimento, a trabalhosa e 
difícil atividade de obter votos caberia àqueles que se identificavam com as proposições apresentadas nessa fase, 
e não mais ao segmento político que apresentasse restrições efetivas ao texto em votação.     
553 Márcia Teixeira de Souza. 
554 A reinterpretação do Regimento Interno da Constituinte obtida pelo Centrão praticamente remeteu os  
trabalhos à estaca zero.  Fato importante foi a retirada do anteprojeto da Comissão de Sistematização da condição 
de status quo ao qual as emendas são apresentadas.  Nessa condição este texto só seria modificado se a emenda 
apresentada obtivesse maioria.  Através do instituto do destaque para votação em separado, o Centrão conseguiu  
que cada um dos artigos contidos no anteprojeto dependesse da aprovação explícita da maioria. Ver Nelson 
Jobim, op. cit., apud Angelina Cheibur Figueiredo e Fernando Limongi, ob. cit., p. 46, nota 24.  
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entre as lideranças partidárias e a comissão de sistematização, conferindo a essas 

reuniões um papel destacado na condução das votações em plenário, posteriormente 

denominado Colégio de Líderes.  Essa forma de atuação pelas lideranças foi 

contestado por alguns parlamentares do PT identificados com a crença de que o 

debate exaustivo e a possibilidade de persuasão devem ser alcançados através da 

troca de argumentos.  555  Logo, o controle dos líderes sobre as bancadas, ou ainda, 

a centralização excessiva das deliberações nesse colegiado, colocaria em questão   

a natureza e o sentido do processo constitucional.  

 

Como ficou constatado pelas observações acima, a forma de elaborar a Constituição 

de 1988 revelou-se particularmente atribulada em virtude da dificuldade de se 

articular um pacto entre os partidos políticos para atuarem como verdadeiros 

protagonistas na condução de um projeto constitucional.  

 

4.2.3    A votação da iniciativa popular 
 

Não foi fácil a aprovação desse dispositivo, resultando de uma verdadeira “batalha 

política” travada nos bastidores da Assembléia Nacional Constituinte.  O 

constitucionalista Paulo Lôpo Saraiva, que testemunhou os fatos na qualidade de 

assessor dos constituintes de 1987-1988, registrou a situação na época: 

 

“O art. 14 da vigente Constituição representa uma grande vitória popular sobre 

a elite conservadora nacional.   Por esse dispositivo, consagrou-se a 

soberania popular, através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular   
556, institutos da democracia semidireta, na sábia lição de Paulo Bonavides.  

                                                           
555 Florestan Fernandes, deputado constituinte pelo PT, em sessão do dia 2/9/87, criticou a força do “Centrão” em 
seu discurso: "A existência de uma grande comissão foi questionada como não democrática. E eis que chegamos 
a mini-grupos de iluminados que decidem, em vários níveis, o que é e o que não é constitucional no momento. 
Formam-se grupos de ‘negociação’ ou de ‘entendimentos’. Os projetos que saíram desses grupos estão servindo 
de guia para balizar a nova conciliação pelo alto". Fonte: Brochura com os discursos do deputado federal 
Florestan Fernandes (PT-SP). Brasília, novembro de 1987, apud Márcia Teixeira de Souza, trabalho citado.   
556 Cita Paulo Lôpo Saraiva:  “A emenda inicial, por nós elaborada, quando Assessor Parlamentar constituinte, 
contemplava, de igual modo, o veto popular.  Mas o então relator-geral houve por bem (ou mal) suprimir o veto 
popular.”, ob. cit., p.57, apud Paulo Bonavides, Teoria Constitucional da Democracia Participativa, ob. cit., p. 
117, nota 2.   
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(...)  A inserção dos mecanismos de participação popular foi uma vitória das 

forças progressistas contra o malsinado Centrão.” 557

 

A respeito dos trabalhos da Constituinte, em especial da votação n. 149, da 

Assembléia Nacional Constituinte, João Gilberto Lucas Coelho e Antônio Carlos 

Nantes de Oliveira relatam:  

 

“O Centrão tentou derrubar a soberania popular conquistada na fase das 

subcomissões.  Uma emenda do senador Lavoisier Maia resolveu a questão  

e permitiu a aprovação da matéria em primeiro turno, nos seguintes termos:   

´A soberania popular será exercida pelo plebiscito, pela iniciativa popular,  

pelo veto popular e pelo referendo, conforme dispuser a lei’. 558  Em Plenário, 

presentes 461 constituintes, 370 (78%) votaram sim, 89 não e houve 12 

abstenções.  Fechadas com o sim votaram as bancadas do PC do B, do PCB, 

do PDT e do PMDB, do PSB e do PT; os dois constituintes sem partido 

votaram sim;  por maioria dos demais partidos, inclusive PSD e PFL, 

aprovaram a emenda”. 559  

 

Prossegue Paulo Lôpo Saraiva:  

 

“A nossa luta pela aprovação da emenda foi intensa, de vez que o Centrão 

reunia grande força no seio da Constituinte.  “Agora, devemos nos mobilizar 

para que o Congresso Nacional regulamente o exercício desses salutares 

institutos a fim de que o povo tenha participação direta no processo político-
                                                           
557 Afirma Márcia Teixeira de Souza: “Frente ao poder de deliberação da comissão de sistematização e ao seu 
prolongado trabalho que resultou num alijamento de grande parte dos constituintes, reagiu um grupo de 
parlamentares que se tornou a base de um bloco suprapartidário denominado "Centrão". De perfil liberal-
conservador, esse bloco se insurgiu contra as regras do regimento interno da Assembléia Nacional Constituinte 
que dificultavam a alteração do texto aprovado pela comissão”.  Citam Paulo Bonavides e Paes de Andrade: 
“Talvez prevendo possíveis desentendimentos quanto às normas do regimento interno, os constituintes cuidaram 
de assegurar um desenlace para uma eventual crise, nas disposições mesmas daquele regulamento, quando 
permitiram sua alteração como iniciativa da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte ou de no mínimo 94 
constituintes”. In História constitucional do Brasil. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1991.  
558 Comenta Paulo Lôpo Saraiva que: “A emenda inicial por nós elaborada, quando Assessor Parlamentar 
constituinte, contemplava, de igual modo, o veto popular.  Mas o então relator-geral houve por bem (ou mal) 
suprimir o veto popular.”, Curso de Direito Constitucional, Ed. Acadêmica, 1995, pp. 57-58 apud Paulo 
Bonavides, Teoria Constitucional da Democracia Participativa, ob. cit., p. 117, nota 2.      
559 Palavras de João Gilberto Lucas Coelho, na época Vice-Governador do Rio Grande do Sul, e de Antônio 
Carlos Nantes de Oliveira, in A Nova Constituição. INESC, Ed. Revan, p. 92, citadas por  Paulo Lôpo Saraiva,  
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eleitoral.  “Não basta que o texto constitucional enuncie essas conquistas.  É 

preciso efetivá-las, por meio do seu exercício democrático”.  560    

 

Comentando a magnitude desse dispositivo constitucional,  Paulo Bonavides afirma: 

 

“O art. 14 da Constituição constitui parte da espinha-dorsal de nosso sistema 

de organização política, que assenta sobre duas dimensões: uma 

representativa, a única de funcionamento normal desde a promulgação da Lei 

Maior, há cerca de uma década; outra, democrática direta; ambas 

positivamente previstas e expressas no art. 1º do Estatuto Fundamental da 

República Federativa do Brasil.  A última ficou, conforme já exaustivamente 

patenteamos, sujeita ao bloqueio da  reserva legal do sobredito art. 14, 

reserva que tem sido o instrumento das elites conservadoras, temerosas do 

governo popular direto, para refrear a expansão de uma presença mais ativa e 

imediata do corpo da cidadania na formação da vontade governativa”.  561    

 

Certamente, a introdução da iniciativa popular na Constituição de 1988 sob o artigo 

14, III, representou importante inovação envolvendo o exercício da soberania 

popular, pois as Constituições anteriores previam apenas o referendo e o plebiscito. 

Com mais razão, diante dos fatos históricos narrados, percebe-se a relevância desse 

dispositivo.   

 

4.2.4  As conseqüências da  reserva legal na Constituição 
 

A demora do Congresso Nacional em elaborar a lei exigida no texto do artigo 14,  

levou Paulo Bonavides a analisar o tema sob a ótica da constitucionalidade, 

aplicando a distinção entre a constitucionalidade formal e a material.  562    

 

Concebida e positivada pela Carta outorgada de 1824, embora tendo sua origem no 

trabalho dos constituintes que elaboraram a Carta Política do Império, 563 a 
                                                                                                                                                                                
Curso de Direito Constitucional, Ed. Acadêmica, 1995, p. 57-58, apud Paulo Bonavides, Teoria Constitucional 
da Democracia Participativa, ob. cit., p. 117, nota 2.      
560 Paulo Lôpo Saraiva, ob. cit., p. 57-58, apud Paulo Bonavides, Teoria Constitucional da Democracia 
Participativa, ob. cit., p. 117, nota 2. 
561  Paulo Bonavides, Teoria Constitucional da Democracia Participativa.ob. cit., p. 117. 
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constitucionalidade material se contrastava com a formal, para identificar na 

Constituição alguns conteúdos materialmente constitucionais,  portadores de rigidez   

- como a separação de poderes e os direitos individuais -,  em comparação com 

aqueles apenas formalmente constitucionais, caracterizados pela flexibilidade com 

que podem ser alterados ou excluídos da ordem constitucional em vigor.  564

 

Na visão atual da hermenêutica da Constituição fundada em valores e princípios,  a 

constitucionalidade material  tem por foco conciliar a realidade com a Constituição, “o 

ser com o dever-ser, a regra com o princípio, o direito do cidadão com a autoridade 

do Estado”.  Os elementos fáticos permitem captar os elementos de juridicidade para 

a composição da base normativa de concretização dos preceitos ou comandos, a 

partir da letra do texto constitucional em combinação com os citados elementos de 

fato.  Para tanto, a linha interpretativa aplicável à teoria material da Constituição está 

situada em pólo oposto ao da Hermenêutica clássica, porquanto o texto normativo 

deixa de concentrar em si os elementos de compreensão na via de concretização e 

da aplicação da norma.  A constitucionalidade material passa  a constituir uma 

categoria autônoma,  565  sendo aquela impregnada de valores e princípios e tendo 

seus alicerces aprofundados nos conceitos de justiça, Estado de Direito,  igualdade  

e legitimidade.  Sem estes, inexiste a teoria material da Constituição e falta o 

necessário rumo na aplicação das quatro gerações de direitos fundamentais.  566   

 

A construção de um Estado social mais harmonizado com o  Estado de Direito, em 

bases rigorosamente constitucionais,  exige o reconhecimento de um “Direito 

Constitucional da Ciência Política”,  que tenha raízes mais profundas na realidade e 

mais apto a resolver juridicamente as grandes questões constitucionais de fundo 

político.   Esse novo Direito Constitucional só poderia existir introduzindo os 

princípios como normas hegemônicas do ordenamento.  567  

 
                                                                                                                                                                                
562  Ibidem, p. 116.  
563 Esclarece Paulo Bonavides que “(...) essa novidade sancionava e consagrava um pensamento constitucional da 
mesma natureza e latitude daquele já exarado no corpo do Projeto Antônio Carlos, submetido à Constituinte de 
1823.  Noutra ocasião formulamos (...) a doutrina constitucional da materialidade, extraída dos dois Projetos 
elaborados em 1823 e 1824, um na Constituinte, o outro no Conselho de Estado, ambos servindo de inspiração ao 
texto da Carta Imperial”.  Teoria Constitucional da Democracia Participativa, ob. cit., p. 111.   
564 Ibidem, p. 111.  
565 Ibidem, p. 121.  
566 Ibidem, p. 122. 
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Em contraposição, a constitucionalidade formal, do agrado do positivismo, é muito 

reticente na aplicação dos princípios, o que retira, segundo Bonavides,  a dinâmica 

indispensável à  compreensão do fenômeno constitucional e impede à Constituição   

conciliar-se com a materialidade de suas cláusulas abertas  e a tornar mais eficazes 

aqueles conteúdos constitucionais.  568 Conseqüência do “silêncio positivista”, é a 

falta da solução do problema das normas programáticas, vistas como “normas 

inferiores” e rebaixadas ao nível de  “preceitos abstratos” resultando no estorvo à sua 

execução constitucional visto restarem fora do plano da concretude. 569    Enfatiza, 

ainda, que os direitos, considerados apenas sob o prisma da positividade, 

permanecem dentro de um “círculo do monopólio jurídico contido na 

unidimensionalidade dos direitos da primeira geração, cuja doutrina subjetiva e 

individualista tutelava o cidadão da classe dominante mas desamparava o povo, na 

projeção universal de seus direitos”.  570

 

Apesar do pioneirismo nas Constituições brasileiras na época do Império e da 

Proclamação da Independência 571, conferindo um grau de juridicidade à 

constitucionalidade material, os poderes conservadores mantiveram   os direitos 

fundamentais da segunda geração como meras normas programáticas.  572  Foi 

necessária a atuação das correntes antipositivistas do final do século XX, fundando 

uma Nova Hermenêutica, que retira os chamados princípios gerais de Direito da 

órbita de aplicação tímida e subsidiária do sistema, para os elevar a normas de 

densidade normativa  e convertê-los em “senhores supremos da juridicidade 

constitucional”, representando os princípios que governam a Constituição “nos 

termos absolutos que a legitimidade impõe”. 573

 

Em conseqüência, “promana a inconstitucionalidade material”, nas palavras de 

Bonavides,  “da colisão  da realidade extraconstitucional – uma realidade social 

circunjacente e subjacente à Constituição – com as normas programáticas da Lei 

                                                                                                                                                                                
567 Ibidem, p. 122. 
568 Ibidem, p. 121.  
569 Ibidem, p. 123. 
570 Ibidem, p. 122.  
571 Ibidem, p. 118. Afirma Paulo Bonavides que os dois Projetos constitucionais do Império e a Carta outorgada 
em 1824 introduziram no constitucionalismo o desmembramento dos conceitos de constitucionalidade material e 
de constitucionalidade formal, que se manteve por mais de sessenta anos.   
572 Ibidem, p. 123.   
573 Ibidem, p. 123.   
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Maior”. Esse tipo de inconstitucionalidade não é detectável propriamente na 

Constituição, pois é exterior  a ela e advém basicamente da falta de cumprimento e 

da omissão dos preceitos constitucionais de cunho programático. 574   

 

Refere, ainda, Bonavides que é insuficiente declarar que os princípios ou as normas 

programáticas possuem  juridicidade ou aplicabilidade; é necessário agregar que os 

princípios são “muito mais densos  e ricos de juridicidade que quaisquer outras 

normas em circulação no ordenamento jurídico da sociedade”, constituindo o ápice 

da hierarquia constitucional.  Nessa qualidade, conduzem cada parte da 

Constituição.  E, por representarem as vértebras de todo o sistema constitucional, 

outorgam consistência a toda a Constituição e são “a manivela do poder legítimo, a 

idéia-força que ampara todo o sistema de organização social”.  Conclui, assim, que   

a violação dos princípios:  

 

“configura uma inconstitucionalidade material, quer a violação afronte  direta 

ou indiretamente, externa ou internamente, o corpo normativo do Estatuto 

Supremo”.  575

 

Firmadas essas posições sobre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade 

materiais e retornando à questão do art. 14 da Constituição Federal, Bonavides 

vislumbra dois procedimentos interpretativos paralelos a esse dispositivo.  

 

O primeiro deles, embora ultrapassado, conta com o apoio da jurisprudência e de 

parte considerável da doutrina.  É método com raízes privatistas, denotando 

inadequação de seu traslado para o âmbito das graves questões constitucionais 

envolvendo os fundamentos e a legitimidade da ordem jurídica ou a concretização 

das cláusulas abertas da Constituição.  Aplica o método dedutivo, silogístico, de 

subsunção da  norma. 576  Por este procedimento, ligado à metodologia  tradicional, a 

cláusula que estipula as técnicas de exercício da soberania permaneceria  tolhida  

indefinidamente em sua aplicação, em função da reserva de lei ali prevista. Por 

algum tempo, essa reserva legal passou a ser um empecilho intransponível, em vista 

                                                           
574 Ibidem, p. 123.   
575 Ibidem, p. 124.   
576 Ibidem, p. 124.   
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do entendimento na área judicante, à  concretização do preceito constitucional 

visado.  Com a demora dessa lei subsidiária, ficou congelado o mais sólido elemento 

de  exercício  da soberania, expressão verdadeira da manifestação da vontade 

popular. 577

 

O segundo procedimento hermenêutico tem seu fundamento na teoria material da 

Constituição.  Sua utilização permite tornar imediatamente eficaz a norma do art. 14 

da Constituição, resolvendo a controvérsia surgida sobre a aplicação dos 

mecanismos constitucionais da democracia semidireta no ordenamento pátrio.  578

 

Com a aplicação do primeiro procedimento, na falta de lei federal, qualquer lei 

emanada da órbita municipal ou da órbita do Estado-membro visando regular o 

emprego daqueles instrumentos de participação nas respectivas esferas de 

competência estaria eivada de inconstitucionalidade.   

 

Bonavides refuta essa opinião, por considerar a  inconstitucionalidade sob esse 

fundamento uma afronta à aplicação do mais legítimo e fundamental princípio da 

nossa ordem jurídica: o princípio da soberania popular.  Com efeito, é este princípio 

que vinha sendo obstaculizado por decisões judiciais atreladas a uma hermenêutica, 

cujo emprego, nas condições descritas,  feria a Constituição e impedia a sua 

aplicação, sonegando ao povo a utilização dos instrumentos postos 

constitucionalmente à sua disposição para tornar eficaz a manifestação da vontade 

nos atos mais relevantes de exercício soberano do poder.  579

 

Na realidade,  a inconstitucionalidade é manifestada por uma  jurisprudência, 

considerada por Bonavides como retrógrada, por estar fundada em arestos e 

sentenças que violam a vontade constituinte expressa na norma do art. 14, 

instrumento da democracia direta, consoante afirma o jurista, inserida parcialmente 

no texto do parágrafo único do art. 1º, que reza: “Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”.  (grifado pelo autor)   Dessa forma, defende que a inteligência 

                                                           
577 Ibidem, p. 124-125. 
578 Ibidem, p. 125.   
579 Ibidem, p. 125.   
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constitucional a ser dada ao dispositivo em tela é de ampliar a dinâmica do poder 

popular sem as restrições impostas por uma reserva de lei que, “em verdade, o 

tempo e a  supremacia do povo soberano fizeram caducar”.  580  Critica Bonavides a 

interpretação conservadora e protelatória que vinha sendo dada àquele dispositivo 

pelos tribunais, diante da ausência de lei reguladora da matéria.  581     

 

Interpretação em sentido diverso estaria configurando inconstitucionalidade 

gravíssima, considerada por Bonavides a pior das inconstitucionalidades: a 

inconstitucionalidade material.   582  Assevera que negar os instrumentos invocados 

pelo art.14, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular,  significa negar a 

soberania do povo e matar o espírito da constituinte que fez e promulgou a 

Constituição de 1988.  583

 

A democracia direta pretendida por aquele dispositivo constitucional deixou de   ser 

concretizada pela omissão do legislador em dar vida à lei que deveria atender ao 

mandamento constitucional da reserva legal, ausência que, por si, revela uma 

inconstitucionalidade material por omissão do Poder Legislativo em positivar aquele 

preceito.  584

 

Tendo por fundamento normativo o princípio da soberania popular e os cânones da 

Nova Hermenêutica, os intérpretes da Constituição não poderiam deixar de fulminar  

de inconstitucionalidade a falta de cumprimento da atuação legislativa prevista na 

reserva legal do citado artigo.  E esse descumprimento perdurando  por dez anos, 

paralisou, nesse ínterim, a concretização do exercício direto da democracia.  Por 

essa interpretação, violar o princípio da soberania popular, no seu exercício por 

intermédio dos instrumentos postos constitucionalmente, o referendo, o plebiscito  e 
                                                           
580 Ibidem, p. 125-126. 
581 Considera Bonavides, em relação a determinada decisão que analisava,  que além de atentar contra o princípio 
da soberania popular, também o fez contra o princípio federativo, ao tender a anular, no confronto com a União,  
o fundamento que protege a autonomia dos entes da Federação.  Infere isso da exclusão dos Municípios e dos 
Estados da participação na regulação da soberania popular, mediante o mecanismo do plebiscito, na falta da 
promulgação da lei prevista no art. 14, lei essa que, adverte, uma vertente da Constituição pretende seja 
unicamente de âmbito nacional.   Ibidem, p. 127.    
582 Na opinião de Paulo Bonavides, a inconstitucionalidade material, em sua manifestação extrema, “abala 
regimes, subverte instituições, desfere golpes de Estado, corrompe a cidadania, promove crises constitucionais, 
solapa  o poder legítimo, desfigura o Estado de Direito, derranca o Estado Social e, fazendo ruir a soberania 
popular, faz a nação dobrar os joelhos às ditaduras”.  Ibidem, p. 126.   
583 Ibidem, p. 126.  
584 Ibidem, p. 127. 



  
 

175

a iniciativa popular, significa, segundo Bonavides, “mutilar a democracia em sua 

expressão mais lógica e ao mesmo passo mais veraz e legítima: a democracia 

desatada da intermediação representativa, qual Rousseau a preconizava, por 

entender que assim guardava ela inteira e máxima fidelidade à natureza do contrato 

social e à intangibilidade de suas bases”.  585    

 

A existência da reserva legal do art. 14, por si, não é inconstitucional; a 

inconstitucionalidade se configura com o procedimento omissivo do legislador federal 

em completá-la.  Citando as palavras de Bonavides, “a inconstitucionalidade se 

configura por descumprimento do mandato constitucional concreto, estatuído no 

sobredito art.14 em forma de reserva legal”.  A omissão legislativa tornou-se 

inconstitucional pelo decurso do tempo,  porquanto a “discricionariedade do 

legislador não é absoluta com respeito às exigências temporais de sua intervenção 

disciplinante e mediadora”.  Passou, pois, a existir um “estado de 

inconstitucionalidade latente”, diante do descumprimento pelo Poder Legislativo do 

“dever constitucional de legislar”.  586  

 

Essas críticas valeram para o Poder Legislativo pela demora de longos dez anos a 

contar da promulgação da Constituição de 1988 para aprovar a lei regulamentando   

o dispositivo constitucional em questão.  

 

Esse estado de inconstitucionalidade latente, consoante o termo empregado por 

Paulo Bonavides, perdurou até 18 de novembro de 1998, quando foi promulgada a 

Lei n. 9.709, que visou regulamentar  “a execução do disposto nos incisos I, II e III do 

art. 14 da Constituição Federal”, consoante sua ementa.  À primeira vista, a chamada 

Lei Almino Afonso teria eliminado a inconstitucionalidade por omissão do legislador 

pertinente à reserva legal do art. 14.  Portanto, sob o ponto de vista formal, a 

legalidade passou a ser resguardada. 587

 

                                                           
585 Ibidem, p. 129-130.  
586 Ibidem, p. 133.  
587 Ibidem, p. 108. 
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No aspecto material, porém, configura a lei uma grande limitação à participação 

popular quando cotejada com a intenção do constituinte em fazer do povo, no 

exercício da democracia direta, a parte mais importante do regime.  O poder de 

atuação do povo na dicção dessa lei ficou enfraquecido em confronto com o poder do 

povo expressado pelo parágrafo único do art. 1º da Constituição.  Merece ser 

transcrita a crítica contundente de Bonavides a essa restrição: 

 

“A Lei 9.709 é mais um atestado da incúria do Congresso em fazer efetiva a 

vontade constitucional, com respeito ao exercício da soberania popular na sua 

dimensão mais legítima.  Um escandaloso bloqueio, como se vê, de quem 

legisla de costas para o povo!”   588

 

Tomando como foco a iniciativa popular, que se insere no âmbito deste trabalho,  a 

lei apresenta determinados requisitos que restringem a possibilidade de 

apresentação de projeto de lei (art. 13) e que constitui réplica do conteúdo do § 2º, 

do art. 61, da Constituição Federal, limitativa, aliás, da emanação do poder do povo 

em seu exercício direto consoante o parágrafo único, do art. 1º da Carta Magna.  

Lendo o citado § 2º,  vemos: 

 

“§ 2º  A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 

Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 

eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos 

de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.”    

 

O texto constitucional é reproduzido fielmente no artigo 13, da Lei 9.709 citada:  

 

“Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de  lei à 

Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 

                                                           
588 Ibidem, p. 108.   
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nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 

décimos por cento dos eleitores de cada um deles.” 

 

Observa-se, aliás,  que a lei infraconstitucional criou nova limitação, consoante o 

texto do § 1º, do citado art. 13:  

 

“§ 1o O projeto de lei de iniciativa popular deverá  circunscrever-se a 

um só assunto.” 

 

José Duarte Neto considera de boa técnica que um projeto  trate de um único 

assunto, principalmente por tratar-se de projeto de lei de iniciativa popular que irá 

demandar a subscrição de elevado número de pessoas e tornar seu texto mais  

compreensível  e possibilitar melhor adesão por elas 589. Também facilita a posterior 

tarefa do intérprete e do aplicador da norma legal. 590  No entanto, o Regimento 

Interno encontra saída para eventual situação de tratar o projeto de vários assuntos, 

a ser tratado mais adiante. 

 

O § 2º procura amenizar a formalidade do projeto de lei de iniciativa popular 

buscando evitar a sua rejeição por vício de forma:  

 

“§ 2o  O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por 

vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão 

competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de 

técnica legislativa ou de redação.” 

                                                           
589 José Duarte Neto, ob. cit., p. 133. 
590 Trata-se, aliás, de princípio de codificação, conforme previsto em norma da Lei Complementar 95/1998, que 
regulamentou o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal de 1988. Reza: “Art. 7º. O primeiro artigo do 
texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios: I –
excetuadas as codificações , cada lei tratará de um único objeto;  II – a lei não conterá matéria estranha a seu 
objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão; (... )”.  
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É, igualmente, de boa técnica dispensar a apresentação de projeto de lei de iniciativa 

popular da exigência de atender formalidades. Entende José Duarte Neto que se 

“fosse diferente, o instituto estaria definitivamente enterrado”, pois não se pode exigir 

ao povo que conheça técnicas de redação de lei. 591

 

O artigo 14  da lei confirma a necessidade de cumprimento das exigências do art.13 

para o seguimento do projeto de iniciativa popular atendendo às normas do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  592   

 
4.3 A iniciativa “popular” como exercício do princípio da soberania popular   
(art. 61, § 2º) 
 

 “A soberania popular, constitucionalmente definida, é sempre uma soberania 

regrada.  O próprio soberano se autolimita quanto a questões de fundo e de forma”, 

segundo Maria Victoria Benevides, cientista social.  593   

 

Realmente, há exigências constitucionais mínimas para o exercício da iniciativa 

popular de lei, consoante estabelece o artigo 61, § 2º, que se consubstanciam na 

subscrição de projeto de lei por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 

sendo esse distribuído, pelo menos, por cinco Estados, com não menos de três 

décimos por cento dos eleitores de cada um deles.   

 

Desta forma, o exercício da soberania popular, já vista como princípio, se consolida, 

na forma prevista na Constituição Federal, na atuação coletiva de membros 

identificáveis do povo ativo.  Admite-se, desta forma, o exercício desse princípio por 

parte de segmentos, ainda que consideráveis, porém parte fragmentada, do povo 

ativo.  

                                                           
591 José Duarte Neto, ob. cit., p. 133.   
592 Diz o referido artigo 14: “A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento das exigências estabelecidas 
no art. 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa popular, consoante as normas do Regimento 
Interno.”    
593 Maria Victoria Benevides, Nós, o povo: Reformas políticas para radicalizar a democracia, em Reforma 
Política e Cidadania, ob. cit., p. 98. 
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Observa-se, ainda, certa limitação quando do exercício desse princípio constitucional 

da soberania popular. Anteriormente mencionávamos que dela se excluem pessoas 

que não têm direito ao voto.  Ademais, na prática, torna-se muito difícil obter para um 

projeto de lei a assinatura do número mínimo exigido pelo dispositivo constitucional.  

 
No entanto, José Afonso da Silva considera que a iniciativa popular  “pode muito  

bem ser eficiente instituto de busca da integração das normas constitucionais 

dependentes de lei ordinária ou complementar, especialmente daquelas normas que 

traduzam direitos de interesse social”. 594  Aduz, mais, que os “direitos políticos 

consistem na disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania popular”.  
595  E, ainda, que tal conceito, em essência,  equivale, para o regime representativo, 

à noção dada aos direitos políticos por Rosah Russomano, para quem, na acepção 

restrita, “encarnam o poder de que dispõe o indivíduo para interferir na estrutura 

governamental, através do voto”.  596   

 

4.3.1    A utilização da “iniciativa popular” no Brasil 
 

Caso emblemático de lei de “iniciativa popular” no Brasil é o da  Lei nº 9.840, de 28 

de setembro de 1999.  597 Trata-se da primeira lei que, partindo da mobilização 

popular e originada de projeto de lei que adotou os parâmetros do § 2º, do art. 61, da 

Constituição Federal, logrou ser aprovada. 

 

Consistiu numa tentativa de reforço para coibir a corrupção eleitoral, alterando 

dispositivos da Lei nº 9.504/97 e da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), visando 

incrementar a moralização das campanhas eleitorais e resultar em melhor 

representatividade já a partir das eleições municipais de 2000.  

 

Independente do valor intrínseco dessa lei, ela vale como exemplo de lei de 

“iniciativa popular”, exercida pela apresentação do  Projeto de Lei  nº 1517/99, cuja 
                                                           
594 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 1994, ob. cit., p. 408. 
595 Ibidem, p. 305. 
596 Rosah Russomano, Curso de Direito Constitucional, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1972, apud José Afonso da 
Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 1994, ob. cit., p. 305.   
597 Publicada no Diário Oficial da União, de 29 de setembro de 1999.  
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tramitação teve início em 18 de agosto de 1999, portanto, passados onze anos de  

criação desta  forma de iniciativa de lei  pela Constituição de  1988, sob o artigo 61, § 

2º.   

 

Apesar de formalmente tramitar como um projeto de iniciativa parlamentar, diante 

das dificuldades de confrontação das assinaturas de seus subscritores, mereceu  

discussão como “de iniciativa popular” e a rapidez da tramitação se deveu ao número 

elevado de um milhão de subscritores ao projeto, número esse representativo do 

grande anseio nacional pelo fim da corrupção eleitoral no Brasil.   Apesar de não ter 

obtido o quorum exigido na Constituição, a força de mobilização social que lhe serviu 

de fonte trouxe-lhe a respeitabilidade e a legitimidade de uma iniciativa popular. 598

 

As duas grandes novidades desta lei são: 

 

a) a possibilidade de punição mais eficaz  para a prática de compra de votos, 

através da cassação do registro do candidato na esfera do processo eleitoral, em 

relação àquela existente  no Código Eleitoral, uma eventual prisão, após um 

demorado processo, sujeito às dificuldades de prova, embora permanecendo 

também esta forma de punição criminal (art. 1º); e  

 

b) a inclusão da mesma punição – cassação do registro do candidato –, ainda no 

âmbito do processo eleitoral,  além do pagamento de multa, já prevista 

anteriormente, para o uso da máquina administrativa em benefício de candidatos 

(art. 2º).    

 

Paralelamente a essa lei, permanece em vigor o tratamento penal dado à compra de 

votos de eleitores pelo artigo 299, do Código Eleitoral brasileiro (Lei nº 4.737/65, 

sujeitando à mesma punição, tanto o “comprador de voto”, quanto o “vendedor de 

voto”, dificultando, na prática, a comprovação do fato delituoso, já que  o próprio 

eleitor envolvido tem interesse em acobertar a transgressão diante da possibilidade 
                                                                                                                                                                                
 
598 Os deputados que subscreveram o projeto foram os seguintes: Albérico Cordeiro, do PTB (Alagoas), Aldo 
Rebelo, do PCdoB (São Paulo), Antonio Carlos Biscaya, do PT (Rio de Janeiro), Antonio Medeiros, do PFL (São 
Paulo), Arnaldo Faria de Sá, do PPB (São Paulo), Cabo Júlio, do PL (Minas Gerais), Fernando Gabeira, do PV 
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de se ver também indiciado.  Pela natureza própria  de norma penal, a denúncia de 

crime eleitoral obriga a um procedimento judicial demorado, cuja  finalização poderia 

resultar ineficaz, ainda que comprovado o crime  de “compra de voto”, pois o 

candidato eleito poderá  estar prestes a terminar seu mandato.   Outras formas de 

controle, objeto da Lei nº  9504, de 30/09//97, manifestam-se por intermédio de 

algumas exigências, como a obrigatoriedade de registro dos gastos eleitorais,  limite 

de despesas,  visando evitar abusos, entre outros.  599

 

Outro projeto apresentado refere-se à proposta de criação do Fundo Nacional de 

Moradia Popular.  Foi apresentado em 10 de novembro de 1991 e continua 

aguardando na pauta do plenário da Câmara dos Deputados.  O número de 

assinaturas  que conseguiu foi em torno de 800 mil.    

 

Ambos os projetos, no decorrer das assinaturas obtidas, serviram como instrumento 

de educação política.  Relata Francisco Whitaker -- referindo-se ao trabalho dedicado  

para obter as subscrições do projeto que se transformaria na Lei 9.840 --  que “a 

coleta individual de assinaturas era em si mesma uma ação de educação política, 

envolvendo os que as colhiam e os que assinavam, em torno da valorização do voto 

e do exercício da cidadania no momento eleitoral”.   600

 

Vários projetos de Emenda Constitucional foram apresentados visando contribuir  

para o aperfeiçoamento do instituto da iniciativa popular com a alteração das 

exigências de subscrição do projeto de lei de iniciativa popular para reduzir o atual 

número elevado e que se encontram em fase de tramitação. Tratam-se do PEC 

02/99, apresentado em  2 de março de 1999 601 , o PEC 194/2003, em 11 de 

                                                                                                                                                                                
(Rio de Janeiro), Gustavo Fruet, do PMDB (Paraná), João Hermann Neto, do PPS (São Paulo), Luiza Erundina, 
do PSB (São Paulo), e Zulaiê Cobra, do PSDB (São Paulo), apud Francisco Whitaker, ob. cit., p. 190, nota 24.    
599 Marie Madeleine Hutyra de Paula Lima, “Corrupção: obstáculo à implementação dos direitos econômicos, 
sociais e culturais”, Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ed. Revista dos Tribunais, out.-dez. 2000, 
nº 33,  p. 197-198.   
600 Francisco Whitaker, ob. cit., p. 195. 
601 A PEC 02/99 constitui Proposta de Emenda Constitucional apresentada pela deputada Luiza Erundina, do 
Partido Socialista Brasileiro (PSB), de São Paulo, que visa simplificar as exigências aos cidadãos comuns e 
entidades de classe para encaminharem projetos ao Congresso Nacional.  Propõe a alteração do § 2º, do art. 61 da 
Carta Magna, para conter a exigência de quinhentas mil assinaturas, reduzindo o atual percentual pela metade. 
Pretende, ainda,  a retirada da exigência de representatividade dos signatários, atualmente  a ser distribuída em 
pelo menos cinco Estados brasileiros e propõe, ainda, que confederação sindical, entidades de classe ou  
associações de âmbito nacional que representem este numero de trabalhadores ou mais, individualmente ou por 
meio de associação e  outras, possam também encaminhar projetos de lei ao Congresso.  Amplia, ainda, a atuação 
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novembro de 2003 602 e o PEC 201/2003, apresentado em 18 de novembro de 2003 
603.  Este último Projeto de Emenda Constitucional foi apensado ao PEC194/2003, 

em 9 de dezembro de 2003.  

 

Essas Propostas de Emenda Constitucional revelam a preocupação de alguns 

parlamentares com a dificuldade prática existente do exercício do instrumento de 

iniciativa popular de lei na atual sistemática.  

                                                                                                                                                                                
das organizações sindicais, ao permitir-lhes o ingresso de Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) e 
mandados de segurança coletivos. Esse direito, há muito reivindicado pelos representantes dos trabalhadores, já é 
garantido às confederações.  Em 28 de abril de 1999 foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania  e designado para relator o deputado Marcos Rolim, que elaborou pela admissibilidade desta, tendo 
sido aprovado o referido parecer, por unanimidade, em 8 de junho, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. Em 18 de junho do mesmo ano, a Presidência da Câmara decidiu constituir Comissão Especial 
destinada a proferir parecer sobre a proposta.  Sem andamento, a Proposta foi arquivada pela Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados  (Mesa), em 31 de janeiro de 2003, e, posteriormente, em 13 de março do mesmo ano, 
voltou a  desarquivá-la,  com base no art. 105 do Regimento Interno da Câmara. Em 9 de dezembro de 2003, a 
PEC 201/2003 foi apensada à PEC 194/2003.  O parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania,  deputado Rubinelli, deu seu voto pela admissibilidade de ambas as Propostas de Emenda à 
Constituição, em 17 de junho de 2004. 

602 A Proposta de Emenda à Constituição nº 194, de 2003, tem como primeiro signatário o deputado José Eduardo 
Cardozo. Propõe alterar o § 4º, do art. 27, o inciso XIII, do art. 29, e o § 2º, do art. 61, todos da Constituição 
Federal relativos à iniciativa popular. No que toca ao § 2º, do art. 61, pretendem que tenha como redação: “Art. 
61 (...)§ 2º. A iniciativa popular de lei pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto 
de lei subscrito pelo número de eleitores correspondentes, naquela legislatura, ao quociente eleitoral mínimo 
exigido para a eleição de um deputado federal no Estado ou no Distrito Federal, em que a maioria dos seus 
subscritores tenha seu domicílio eleitoral”. A justificativa é que a iniciativa popular permite aferir o nível de 
amadurecimento político e cultural da sociedade, servindo “como despertador moral dos parlamentares, quanto à 
competência que lhes incumbe” e para refletir corretamente  a opinião dos eleitores “faz-se necessário adequar as 
condições desta forma de exercício da soberania popular  aos princípios constitucionais da representatividade.” 

603 A  Proposta de Emenda Constitucional 201/2003 foi  apresentada pelo deputado Jamil Murad, do Partido 
Comunista do Brasil (PC do B).  Propõe a alteração do § 2º, do art. 61, da Constituição Federal, para conter a 
seguinte redação:"Art. 61 (...) “§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, o número de eleitores resultante da divisão do eleitorado 
nacional pelo número de Deputados Federais eleitos, em cada legislatura".A justificativa é que a iniciativa 
popular de lei não tem sido utilizada com maior freqüência por ser inviável sua concretização, diante da 
dificuldade de se reunir o número de assinaturas exigido -- cerca de um milhão, cento e cinqüenta  mil  pessoas -- 
e de cumprir a exigência de dispersão efetiva desse número de eleitores em pelo menos cinco Estados da 
Federação. A proposta é pela redução do número de assinaturas para  “aquele correspondente à divisão do 
eleitorado nacional pelo número de deputados eleitos para a Câmara Federal”, o que corresponderia, na data da 
proposição, a aproximadamente duzentos e vinte e cinco mil eleitores, implicando redução substancial em relação 
à anterior exigência. Sugere-se, ainda, a supressão da exigência existente de representatividade do eleitorado em 
pelo menos cinco Estados da Federação, tendo em vista “que se trata tão-somente de iniciativa de lei, sendo certo 
que, na tramitação do projeto no Congresso Nacional, será avaliada tanto pela Câmara dos Deputados, Casa dos 
representantes do povo brasileiro, quanto pelo Senado Federal, Câmara dos representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, que certamente preservarão os interesses da Federação”.  
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Capítulo V  

 
 A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 

PARTICIPATIVA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
 
5.1 A importância de sua criação por   meio de Resolução da Câmara dos 
Deputados  
 

O exercício da iniciativa popular de lei, na forma do artigo 61, § 2º, da Constituição 

Federal, e da Lei 9709/98, que regulamentou os incisos I, II e III, do art.14, da Carta 

Magna, revelou-se, na prática, um mecanismo inviável 604,  o que levou vários 

parlamentares a apresentarem projetos de emenda constitucional para reduzir o 

número excessivo de subscritores exigido.  

 

Restava pendente, assim, uma solução jurídica e política para o efetivo exercício do 

princípio da soberania popular e da democracia semidireta, princípios esses 

expressados no parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal. 

 

Ademais, na relação entre a sociedade civil e a sociedade política, de que o Poder 

Legislativo é interlocutor, importa conhecer o valor que é dado pela sociedade 

política à participação popular, em outras palavras, à cidadania.  

 

Em sua concepção atual, afirma Cármen Lúcia Antunes Rocha, 605 a cidadania não 

se justifica apenas pelo interesse político do próprio cidadão em prol de uma maior 

participação, mas é uma necessidade para o próprio Estado, que   sente ser incapaz 

de realizar, sozinho,  suas funções de maneira a manter a legitimidade em  todas as 

suas ações.  O Estado percebe a importância da presença de todos os membros da 

sociedade política, a ponto de Antunes Rocha poder afirmar que:  

 
                                                           
604 Até a criação da nova Comissão, apenas três projetos de iniciativa popular foram transformados em lei, 
segundo noticiário sobre a Câmara Federal assinado por Liège Albuquerque, de Brasília, do Globo On Line, em 
1º de junho de 2001 e captado no site www.camara.gov.br.  Numa interpretação diferente desse número de 
projetos, José Duarte Neto  entende ser ele considerável “se comparado com realidades constitucionais 
alienígenas, nas quais as circunstâncias normativas e fáticas são mais propícias ao seu implemento”.  A Iniciativa 
Popular na Constituição Federal, ob. cit., p. 153.  
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“A cidadania transpôs-se à condição de elemento de legitimidade e também 

de eficácia do poder político”.  606

 

De outro lado, a cidadania tornou-se, também, “fonte de deveres políticos para os 

indivíduos que vivem na sociedade”.    

 

A legitimidade da função legislativa perante a sociedade depende, em grande parte, 

da efetiva valorização da cidadania por parte do próprio Poder Legislativo.  Esse fato 

foi percebido por esse Poder, levando seus integrantes, no caso a Câmara dos 

Deputados, a proporem a criação de uma Comissão tendo por objetivo desenhar 

esse traço de ligação entre a sociedade e o Legislativo, a saber, a Comissão de 

Legislação Participativa.  

 

Essa idéia foi, igualmente, uma resposta à pendência de uma solução mais viável 

para tornar possível o exercício dos princípios expressados no parágrafo único do 

art. 1º da Carta Magna e se concretizou com a criação da primeira Comissão 

Permanente de Legislação Participativa, por vias transversais e mais simplificada,  

por Resolução que alterou, para esse fim,  o Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 607   

 

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados foi a autora da proposição, 

apresentando-a    em 2 de maio de 2001. Tramitou como Projeto de Resolução n. 

151/2001, em regime  de urgência com base no art. 155, do Regimento Interno da 

Casa.  Quando da aprovação pelo Plenário, por consenso de todos os partidos, em 

30 de maio de 2001,  foi transformado em Resolução n. 21/2001, publicada em 31 de 

maio de 2001.  608  Passou a constituir, na época, a 17ª Comissão Permanente da 

Casa. 609  

 

                                                                                                                                                                                
605 Cármen Lúcia Antunes Rocha, ob. cit., p. 125. 
606 Ibidem, p. 125. 
607 Merece lembrar que, considerando a necessidade de adaptar o funcionamento e processo legislativo próprio da 
Casa à Constituição Federal de 1988, foi aprovado um novo Regimento Interno da Câmara Federal, pela 
Resolução nº 17, de 1989, publicada no Suplemento ao Diário do Congresso Nacional, de 22 de setembro de 
1989, p. 3.   
608 Publicada no Suplemento ao Diário da Câmara dos Deputados, de 31/05/02, p. 3.  
609 Atualmente existem vinte Comissões Permanentes. 
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Foi nítida a rapidez de sua tramitação.  Como autora, a Mesa Diretora fez a 

apresentação e a leitura do Projeto de Resolução em 2 de maio de 2001.  Em 4 de 

maio recebeu despacho para encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça 

e de Redação.  Na mesma data,  foi encaminhado   à Coordenação de Comissões 

Permanentes, onde foi recebido em 14 de maio, e já no dia seguinte foi remetido à 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.  Em 16 de maio, foi designado 

Relator o Deputado Custódio Mattos.  No dia seguinte seguiu para o Plenário com o 

requerimento de líderes solicitando urgência para sua apreciação. Como não foi 

apreciado, renovaram-se os pedidos de urgência nos dias  22, 23 e 29 de maio de 

2001. 610

 

Sem que transcorresse um mês de sua apresentação, foi aprovado o Projeto por 

unanimidade pelo Plenário da Câmara e promulgada a Resolução da criação da 

Comissão.  A Comissão Permanente de Legislação Participativa foi instalada pelo 

Presidente da Câmara em 8 de agosto de 2001. 611    

 

A via escolhida, alteração do Regimento Interno para a criação da Comissão por 

meio de uma Resolução, constituiu uma alternativa mais factível para chegar ao 

objetivo pretendido de permitir a participação da sociedade na iniciativa de leis.  A 

prática demonstrou que a forma desenhada pelo artigo 61, § 2º, da Constituição 

Federal, mostrou-se inviável, pela exigência de subscrição, pelo mínimo, de um 

milhão de eleitores. 

  

As várias propostas de Emenda à Constituição visando reduzir as exigências do 

citado dispositivo constitucional, entre elas a Proposta de Emenda Constitucional 

2/99  612,  não conseguiram ainda ser votadas pela exigência do quorum de 3/5 dos 

membros das duas Casas do Congresso.  No entanto, objetivo semelhante ao do 

                                                           
610 Tramitação da Proposição PRC-151/2001, www.camara.gov.br.   
611 Segundo noticiário assinado por Liège Albuquerque, no discurso, o Presidente da Câmara, deputado Aécio 
Neves, afirmou que a nova comissão vai, com a ajuda da sociedade, melhorar o papel do parlamento em discutir e 
aprovar leis de interesse geral. Ele lembrou que 75% da população brasileira não estão diretamente representados 
no parlamento. Com a comissão,  terão o direito de apresentar projetos diretamente ao Congresso.  Em Globo On 
Line, de Brasília,  em 1º de junho de 2001.  Assinalou, ainda, que essa Comissão, na forma em que foi concebida, 
respeita  os fundamentos da democracia representativa e,   ao mesmo tempo, abre um eficiente canal de 
participação direta da sociedade. Em Noticiário da Câmara dos Deputados, 9 de agosto de 2001.  Ambos 
captados no site www.camara.gov.br.    
612 De autoria da deputada Luiza Erundina.   V. nota 601.  
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PEC 2/99  613  pretende ser alcançado pela competência atribuída à nova Comissão, 

que, por sinal, teve uma forma mais simplificada de criação,  com exigência apenas 

de obtenção de maioria simples, e somente de uma das Casas, no caso, da Câmara 

dos Deputados.  

 

A Resolução constituiu meio apropriado para modificar o Regimento Interno, 

consoante previsto em seu art. 216, caput, e criar a nova Comissão.  Prevista na 

Constituição Federal como integrando o processo legislativo (art. 59, VII), a 

Resolução está disciplinada no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sob o 

art.109, inciso III.  Tem eficácia de lei ordinária e regula matérias da competência 

privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político, processual, legislativo ou 

administrativo ou quando a Câmara deva pronunciar-se, em casos concretos, tais 

como perda de mandato de  Deputado, criação de comissão especial e suas 

conclusões e assuntos de sua economia interna e dos serviços administrativos.  No 

caso, tratando-se de matéria de natureza regimental, encontra-se exemplificada na 

alínea “f”.   

 

Essa inovação na Câmara dos Deputados reacendeu a esperança de concretização 

da almejada participação popular na iniciativa da produção de lei.   
 

5.2 A Comissão de Legislação Participativa: o papel das Comissões 
Parlamentares Permanentes  
 

Afirma Roberta Clemente 614, baseando-se em estudos de David Olson 615,   que “os 

legislativos são internamente organizados principalmente por partidos políticos e 

comissões. Os partidos concentram-se principalmente na organização do poder, 

                                                           
613 A PEC 2/99, “além de tornar viável a utilização do direito de iniciativa popular, teria a vantagem de legitimar 
o papel representativo das entidades e  manter o caráter coletivo da proposta, eliminando os riscos de disputas 
individuais ou do eventual excesso de proposições, tomando mais seletivo, factível e realista o acesso da 
sociedade ao Poder Legislativo”.  Jornal do DIAP, 14 de agosto de 2001, noticiado em www.camara.gov.br.  
614 Roberta Clemente, Os vários recortes dos Legislativos em Regimes Democráticos, captado em 
http://www.al.sp.gov.br/web/instituto/artigos/os_legislativos_em_regimes_democraticos.doc.    
615Segundo David M. Olson, ainda,  em parlamentos controlados externamente, poucas comissões são permitidas, 
e suas ações são limitadas. Nos legislativos mais inertes, os partidos políticos são até proibidos. Nos parlamentos 
democráticos, o lugar e a importância das comissões e dos partidos políticos tendem a ser inversamente 
proporcionais. Democratic Legislative Institutions: a comparative view. Armonk, NY: ME Sharpe Inc., 1994, 
apud Roberta Clemente,   Os vários recortes dos Legislativos em Regimes Democráticos, captado em 
http://www.al.sp.gov.br/web/instituto/artigos/os_legislativos_em_regimes_democraticos.doc.    
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enquanto as comissões trabalham principalmente com o conteúdo das questões em 

discussão.”  

 

Nesta perspectiva, observa-se que as atribuições básicas das Comissões 

Permanentes no Brasil, em seu papel de dinamizar o procedimento legislativo, 

ganharam contornos constitucionais. 

 

A par disso, “a constitucionalização de aspectos específicos do procedimento 

legislativo – lembra Raul Machado Horta – não elimina a autonomia regimental”.  Em 

outras palavras, esclarece que: 

 

“A constitucionalização de normas regimentais não desqualifica   a 

importância do Regimento Interno como fonte subsidiária do processo 

legislativo.  No sistema político brasileiro, o Regimento Interno das duas 

Casas e o Regimento Comum do Congresso Nacional encerram as normas 

mais desenvolvidas do processo legislativo, complementando a Constituição”.  
616

 

Refere que, embora  o fenômeno de absorção de normas regimentais na 

Constituição   tenha retirado do Regimento Interno, em alguns casos, a sua condição 

de fonte primária da norma, ele continua sendo o “texto responsável pelo 

desdobramento das normas constitucionais, na sua função de relevante fonte do 

Direito Parlamentar”, possibilitando organizar os trabalhos legislativos para lhes dar 

maior celeridade. 617

 

Percebe-se, assim,  que tanto no contexto constitucional, como no dos Regimentos 

Internos, as comissões parlamentares constituem parte relevante das atividades 

legiferantes.    

 

Numa visão de direito comparado, Joseph-Barthèlemy ensina que a instituição das 

comissões parlamentares atende “a um princípio instintivo, espontâneo e comumente 

admitido método de organização do trabalho”.  Elas foram surgindo para permitir a 

                                                           
616 Raul Machado Horta, ob. cit., p. 534-535. 
617 Ibidem, p. 535.  
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divisão de tarefas e, também, tendo por justificativa que os pormenores podem ser 

melhor discutidos em pequenos grupos, ao invés de numa assembléia ampla, mais 

apropriada para debater temas mais abrangentes, como os princípios fundamentais.  
618  
 

Desde os tempos iniciais da história do Parlamento inglês, na Câmara dos Comuns 

formam-se  comissões para analisarem, em detalhes, as novas propostas. 619 No 

início, criava-se uma comissão para cada proposta apresentada e que, uma vez 

cumprida a tarefa, era dissolvida.  Depois de muito tempo, a organização dos 

parlamentos começou a  instalar comissões permanentes, com a qualidade de 

organismos constituídos e competência prefixada.   620  

 

Refere, igualmente,  Ivor Jennings que no direito público inglês as comissões já 

existem há muito tempo. A princípio eram as comissões para fim especial (select 

committees) e depois  as comissões permanentes (standing committees). 621 Em 

obra publicada nos anos 1925-1930, Courtenay  P. Ilbert relata que grande parte dos 

trabalhos da Câmara dos Comuns, na Inglaterra, se realiza por muitas comissões, 

entre as quais as comissões permanentes de projetos de lei pública ou de outros 

assuntos e as pequenas comissões para projetos de legislação privada. Existem, 

ainda, as comissões que a Câmara designa para cada sessão para o estudo de 

determinadas questões, como exemplo, contas públicas. 622 Destaca, ainda, o papel 

da Comissão de Seleção, que  tem a tarefa de designar os membros de outras 

comissões. 623

                                                           
618 Joseph-Barthèlemy, Essai sur le Travail Parlementaire et le Système des Commissions, Paris, 1934, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, p. 10, apud José Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das 
leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 85. 
619 Horace Maybray King, Parliament and Freedom, Londres, John Murray (publishers) Ltd., p. 82, apud José 
Afonso da Silva, ibidem, p. 86.  
620 José Afonso da Silva, ibidem, p. 86.   
621 Ivor Jennings, Parliament, 1948, p. 264, apud Luiz Pinto Ferreira, Curso de Direito Constitucional, 5ª edição,  
São Paulo, Saraiva, p. 381. Afirma que Prélot menciona, em seus Princípios de direito constitucional,  uma 
comissão de redação existente em 1615. 
622 Sir Courtenay P. Ilbert, El Parlamento: su historia, constitución y prática, 2ª ed., tradução da 8ª ed. Inglesa 
por Julio Calvo Alfaro, Barcelona-Buenos Aires, Editorial Labor S.A., 1930, p.121. A 1ª edição em espanhol foi 
publicada em 1925. 
623 Quando o projeto não é encaminhado a uma das comissões permanentes, relata Courtenay P. Ilbert, vai para a 
Comissão do Plenário da Câmara, que atua propriamente como uma Câmara, embora tratando dos assuntos de 
maneira menos formal. Menciona a existência de seis comissões permanentes.  Uma delas examina os projetos 
relativos, exclusivamente, à Escócia, sendo que seus membros representam distritos eleitorais escoceses. As 
outras   comissões são constituídas pela Comissão de Seleção, que é nomeada pela Câmara para cada período 
parlamentar.  Esta comissão também agrega alguns membros à comissão da Escócia. Ob. cit., p. 59.  
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Nota-se que a maioria dos Poderes Legislativos do mundo moderno e democrático 

está conciliando a especialização das suas atividades com a ampliação de sua 

função típica, procurando não se afastar do resultado esperado pela sociedade.  

Buscam, assim, melhorar a qualidade técnica e de mérito de suas discussões  e de 

seus debates sobre as matérias levadas à sua apreciação, com a finalidade de 

resultarem em deliberações finais mais seguras e mais próximas da perfeição.  

Autores dessas observações, Sidney Guerra e Gustavo Merçon entendem que o 

meio de atender essa nova visão de função legislativa é a criação de comissões 

parlamentares, definindo-as como “organismos formados por frações do número total 

de membros do Parlamento, com competência específica  sobre certas matérias”. 624

 

Na lição de José Afonso da Silva, atualmente, é regra geral organizarem-se as 

Câmaras legislativas em comissões permanentes, além de outras de caráter 

temporário e especial, destinadas a estudar problemas específicos, cujo término 

encerra sua incumbência. 625  Essa visão é compartilhada por Pinto Ferreira, ao 

agregar que a existência das comissões como uma prática universal está consagrada 

pelos textos constitucionais ou revelada nos regimentos internos do Legislativo.  626

 

A importância de um sistema de Comissões permanentes, com jurisdição 

determinada  e membros estáveis, afirma Roberta Clemente, consiste em permitir 

uma maior intervenção dos parlamentares no processo político, visto que os 

legisladores dispõem de mais tempo e experiência para se aprofundarem em 

“matérias substantivas dentro da jurisdição da comissão, agências administrativas e 

grupos de interesses envolvidos nestas políticas específicas”. 627

 

Joseph-Barthèlemy  fala em sistema de comissões, para definir uma organização 

parlamentar na qual nenhuma decisão importante das assembléias se toma antes 

                                                           
624 Sidney Guerra e Gustavo Merçon, ob. cit., p. 190. 
625 José Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 
86.   
626 Luiz Pinto Ferreira, Curso de Direito Constitucional, ob. cit., p. 381. 
627 Roberta Clemente, Os vários recortes dos Legislativos em Regimes Democráticos, 
http://www.al.sp.gov.br/web/instituto/artigos/os_legislativos_em_regimes_democraticos.doc.   
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que  a matéria tenha sido examinada por uma comissão.  Esse sistema foi 

consagrado pela Constituição francesa de 25 de junho de 1793, nos arts. 56 e 57.  628

 

O sistema de comissões é muito importante para o processo legislativo, relata José 

Afonso da Silva.  Em linhas gerais, cabe às comissões o preparo de pareceres e 

relatórios sobre os textos de lei, que servirão de fundamento para a discussão na 

sessão plenária.  Algumas vezes, a comissão parte simplesmente de uma petição 

legislativa, para que  se elabore uma lei sobre determinada matéria.  Ocorre assim 

nos Estados Unidos, onde a iniciativa parlamentar pode significar um simples pedido 

dessa ordem, 629 sem que haja necessidade de apresentação de um projeto formal 

de lei, como se exige no Brasil.  

 

Com base em Joseph-Barthèlemy, Afonso da Silva define as comissões legislativas 

como  “organismos constituídos em cada Câmara, compostos de um número 

geralmente restrito de seus membros, encarregados de estudar, examinar as 

proposições legislativas e apresentar pareceres”.  630   

 

Existem diferenças no ordenamento dos vários países quanto ao poder que as 

comissões têm no exame dos projetos que lhe são submetidos.  José Afonso da 

Silva mostra essas diferenças e estabelece uma escala crescente, a partir de um 

poder fraco  até alcançar o poder de deliberação.  631  

 

Entre os sistemas fracos, inclui aquele dos países como Inglaterra, Albânia, Polônia  

e a antiga Checoslováquia. 632  Na Inglaterra, as comissões são organismos 

destinados, apenas, a estudar as questões complexas em seus pormenores, 

restando ao plenário a unidade do trabalho essencial.  Os projetos já vão para as 

comissões definidos em suas linhas básicas, embora lhes seja permitido sugerir 

                                                           
628 Joseph Barthèlemy, ob. cit., p . 15, apud José Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis  
no Direito Constitucional, ob. cit., p. 86. 
629 No caso de simples petição, o pedido é enviado ao “legislative cousel” e ao “staff” para ser redigido o projeto.  
Havey Walker,The Législative Process, New York, The Ronal Press Company, 1948, p. 225 e 329, apud José 
Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 87. 
630 José Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 85, 
sendo que, na nota 144, refere que a definição de Joseph-Berthélemy é um pouco diferente.  
631 Ibidem, p. 87-93.  
632 Excluímos de sua relação a Checoslováquia devido ao seu desmembramos em dois países e possível mudança 
nas regras do legislativo. 
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emendas às propostas. 633  A tarefa pode ser desempenhada quer pela Casa reunida 

numa grande Comissão, quer por um grupo de integrantes escolhidos de toda a 

Câmara.  634  Já na Albânia e na Polônia os Parlamentos podem, e na antiga 

Checoslováquia eles podiam,  examinar os projetos e decidir diretamente em sessão 

plenária, excluindo qualquer participação das comissões. 635

 

Aponta como intermediários o sistema francês e o sistema americano, embora 

apresentando diferenças entre si.   

 

Considera o francês um sistema moderado, pois suas comissões têm poderes 

relevantes, tendo competência para modificar os projetos e até transformar 

totalmente  a proposta inicial.  Toda proposição de lei deve passar pelas comissões,  

que deverão apresentar relatório sobre  o texto para servir de base para a discussão  

em plenário.  No entanto, a Câmara pode exercer algum controle sobre as 

comissões. Registra como ponto crítico do sistema a possibilidade que têm os 

membros das comissões de decidir sobre o andamento, ou paralisação, dos projetos 

sob seu estudo.   O sistema americano, considerado forte,  caracteriza-se, 

atualmente, por reconhecer nas comissões “centros ativos, diretrizes do Congresso”, 

visto que: (a) têm poderes para transformar todos os textos legislativos; (b) o 

andamento dos projetos depende unicamente da decisão das comissões; (c) as 

comissões são independentes em relação à Câmara; (d) o presidente da comissão 

tem papel   primordial em relação aos demais membros, tendo meios para 

impulsionar ou retardar  o seguimento do projeto e, inclusive, para impedir sua 

                                                           
633 Consoante descrito por Horace King, antes de serem submetidas à comissão, as proposições apresentadas à 
Câmara dos Comuns sofrem duas leituras (reading) .  Na fase da análise pela comissão, o projeto é examinado 
em todos os seus detalhes. A primeira leitura se resume ao anúncio do seu título, sem qualquer debate, apenas a 
designação de data para a segunda leitura. Essa é a fase mais longa e atribulada em seu trâmite no Parlamento.  
Após  conseguir passar por essa segunda discussão  em plenário, o projeto segue para a Comissão.   Aqui o 
projeto é examinado palavra por palavra, linha por linha, cláusula por cláusula.  In Parliament and Freedom, 
Londres, John Murray (publishers) Ltd., p. 43, apud  José Afonso da Silva, Princípios do processo de formação 
das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 87-88.     
634 Esse costume de toda a “Câmara dos Comuns se tornar numa comissão” subsiste até hoje, embora a motivação 
histórica original tenha deixado de existir, que era o receio de que os discursos ali apresentados fossem delatados 
ao Rei ou aos seus Ministros. Atualmente, o fundamento é que os membros podem falar e decidir livremente, 
ficando isentos de punição pelo partido por eventual indisciplina partidária, se o fato se  verificar no interior da 
Casa em Comissão, por respeito à tradição.  Horace Maybray King, Parliament and Freedom, ob. cit., p. 63, apud  
José Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 87-88.   
635 Union Interparlementaire, Parlements, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, p. 143, apud  José 
Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 89. 
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discussão; (e) os debates sobre o projeto ficam restritos à área das comissões, 

cabendo ao plenário apenas dar  o voto. 

 

Diversamente dos sistemas anteriores, na Itália adotou-se uma terceira modalidade, 

o sistema de comissões deliberantes, cuja peculiaridade é permitir às comissões 

permanentes ou especiais decidirem definitivamente sobre os projetos, sem 

intervenção do plenário da Casa,  com a exceção de conferir o poder do exame a 

determinada comissão e de pedir a avocação do projeto para exame. 636 Nos demais 

aspectos, as comissões do sistema italiano acompanham o funcionamento daquelas 

do sistema francês.  

 

Segundo José Afonso da Silva, a maioria dos países, entre os quais o Brasil, adota, 

com algumas adaptações, o sistema francês.  Considera que nosso sistema 

concentra muito poder nas mãos dos deputados membros das comissões para  dar, 

ou não, seguimento aos projetos  sob sua análise.  Em conseqüência, destaca a 

importância  do trabalho desempenhado pelos parlamentares no âmbito desses 

órgãos, o que  muitas vezes deixa de ser notado em comparação com a atuação no 

plenário.  Citamos suas palavras:  

 

“Aqui cumpre acrescentar que o trabalho desses organismos do Congresso 

Nacional não tem merecido a difusão que seria justo se lhe concedesse; eles 

desempenham papel de importância fundamental no processo de formação 

das leis; no mais das vezes, os membros das comissões são os que mais 

trabalham e prestam ativa colaboração na feitura das leis, no entanto são 

inteiramente esquecidos e não chegam, às vezes, a serem reeleitos por terem 

pouca ou nenhuma cobertura publicitária que lhes torne conhecidos e 

populares, embora sejam muito mais eficientes do que os expoentes das 

tribunas parlamentares e, mais que estes, prestem serviço  à coletividade.  

 

Mas é certo também que muitos outros membros das comissões, por omissão, 

interesse ou outro motivo, desservem a causa pública, engavetando projetos 

                                                           
636 Meuccio Ruini, La Funzione Legislativa, Milano, Dott. A. Giuffrè-Editore, 1953, p. 88 e 106, apud  José 
Afonso da Silva, Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 90. 
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de alto valor para a comunidade, pelo que seria  ainda uma  atitude de justiça 

torna-los conhecidos ao público.”  637   

    

O direito comparado vem estudando com afinco o regime de comissões 

parlamentares, no aspecto de sua organização, atribuições, classificação, 

funcionamento e natureza jurídica de seu trabalho.  José de Oliveira Baracho 638 

destaca os trabalhos de Ingrid Ahumada Muñoz e de Joseph-Barthèlemy, este último 

já referido.  639   

 

Ingrid Ahumada Muñoz  considera o regime de comissões ou sistema de comissões   

um método de trabalho adotado pelas Assembléias, através do qual elas se dividem  

em pequenos corpos, aos quais são enviados todos os projetos  de lei para estudos.  

As Comissões examinam os projetos demoradamente e fazem as investigações 

preparatórias, apresentando os subseqüentes informes à Assembléia.  640

 

Embora tendo origem antiga, as comissões são cada vez mais imprescindíveis diante 

da complexidade maior dos temas envolvendo o objeto dos projetos de lei e da 

grande variedade de assuntos exigindo tratamento cuidadoso, como, por exemplo, 

de ordem financeira, agrícola, abastecimento, cidadania, segurança, saúde, etc.  A 

natureza  delas é essencialmente política, segundo Baracho. 641

 

Sidney Guerra e Gustavo Merçon 642  enumeram os principais requisitos do instituto  

das comissões parlamentares 643:  

 

                                                           
637 José Afonso da Silva, Princípios de formação das leis no Direito Constitucional,  ob. cit. , p. 96. 
638 José Alfredo de Oliveira Baracho, Teoria geral das comissões parlamentares.Comissões parlamentares de 
inquérito, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 36-37, apud Sidney Guerra e Gustavo Merçon, ob. cit., p. 190-
191. 
639 A visão de Joseph-Barthèlemy já foi mencionada neste trabalho à p. 181 e nota 618.  
640 Cf. José Alfredo de Oliveira Baracho, ob. cit., p. 36-37, apud Sidney Guerra e Gustavo Merçon, ob. cit., p. 
191. 
641 Ibidem, p. 36-37, apud .Sidney Guerra e Gustavo Merçon, ob. cit., p. 191. 
642 Sidney Guerra e Gustavo Merçon, ob. cit., p. 192. 
643 No texto consultado, Sidney Guerra e Gustavo Merçon falam ora em regime de comissões parlamentares, ora 
em instituto das comissões parlamentares, ora em sistema de comissões parlamentares, porém sempre num 
sentido de sinonímia. Cf. ob. cit., p. 319-320. 
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(a) Origem das comissões na Constituição Federal ou no Regimento Interno do 

parlamento respectivo, quanto à previsão, à forma de constituição e às  suas 

atribuições; 

(b) Distribuição proporcional, entre os partidos políticos com assento no parlamento e 

entre os blocos parlamentares 644,  das vagas de membros efetivos que compõem 

as comissões; 

(c) Possuir Mesa Diretora própria e independente da Mesa Diretora do parlamento, 

em regra, composta por Presidente e Vice-Presidente, escolhidos entre os 

membros efetivos da Comissão pelos seus demais integrantes.    

 

A doutrina apresenta diversas linhas de classificação do sistema de comissões 

parlamentares.  José de Oliveira Baracho dá o exemplo de algumas: “a) internas ou 

próprias de cada Câmara; b) intercamerais, mistas ou interparlamentares, compostas  

por legisladores de duas Câmaras; c) permanentes; d) especiais; e) mistas 

partidárias”.  645

 

Enfocando as comissões parlamentares no País,  Sidney Guerra e  Gustavo Merçon 
646 extraem dois critérios que possibilitam as principais classificações: 

 

1º) quanto à distribuição de vagas entre as Casas de parlamento bicameral 647 : 

 

• Mistas:- as comissões integradas por Deputados Federais e Senadores, para a 

discussão e deliberação conjunta sobre matéria estabelecida na Constituição, por 

exemplo, arts. 62, § 9º, e 166, § 1º; 

                                                           
644 Os blocos parlamentares são constituídos pelas representações de dois ou mais Partidos, por deliberação das 
respectivas bancadas, sob uma liderança comum, merecendo, no Regimento da Câmara, o mesmo tratamento 
dispensado às organizações partidárias com representação na Câmara dos Deputados. (art. 12, caput e § 1º, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados) 
645 Com base em Ingrid Ahumada Muñoz, José Alfredo de Oliveira Baracho apresenta novos casos de 
classificação: “a) de acordo com a competência: legislativas; investigadoras; de acusação; protocolares, b) 
segundo a forma de integração: formadas por membro de uma só Câmara; formadas por membros de ambas as 
Câmaras (Comissões Mistas Permanentes); membros das Câmaras, setores privados e do Executivo, c) comissões 
formadas por parlamentares: técnicos, grupos de interesses e do Executivo, d) de acordo com a duração: 
permanentes; especiais, e) segundo a sua origem: Comissões constitucionais; Comissões legais; Comissões 
regulamentares”.  Ob. cit., p. 36, apud Sidney Guerra e Gustavo Merçon, ob. cit., p. 192-193. 
646 Sidney Guerra e Gustavo Merçon, ob. cit., p. 193. 
647 A classificação não serve para o parlamento unicameral, não se aplicando, assim, para as Assembléias 
Legislativas e para as Câmaras Municipais.  
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• Não-mistas-: as comissões formadas por parlamentares de uma das Casas, 

assim  só por Deputados Federais ou só por Senadores. 

 

2º) quanto ao prazo existencial (duração): 

 

• Permanentes-: quando a existência não está limitada a termo, subsistindo através 

das legislaturas, e quando emitem parecer sobre todas as matérias cujo objeto 

pertença ao seu campo temático; 

• Temporárias:- quando possuem prazo certo para sua extinção, encerrando seus 

trabalhos com o advento das seguintes hipóteses: 

o 1. quando concluem o relatório final; 

o 2. quando se exaure o prazo previsto para suas atividades; ou 

o 3. com o término da legislatura.    

 

Em linhas gerais, a atividade legiferante no Brasil compreende a participação dos 

parlamentares  nos trabalhos do plenário e das comissões parlamentares.  Isto vale 

para o Poder Legislativo nos vários âmbitos políticos, federal, estadual  e municipal. 

É possível encontrar as Comissões Permanentes atuando na Câmara dos Deputados  

já  sob a vigência da Constituição de 16 de julho de 1934. 648

 

Como característica do âmbito federal, na dicção da Constituição Federal de 1988, o 

Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara 

Federal e do Senado Federal (art. 44). Essas Casas  atuam conjuntamente, como  

Congresso Nacional, ou isoladamente conforme a competência para a matéria sob 

análise.  O Brasil adota o sistema bicameral do tipo federativo. O Congresso 

Nacional   e suas Casas possuem, cada qual, comissões permanentes e 

temporárias.  649  
                                                           
648 Em sessão da Câmara dos Deputados de 13 de agosto de 1934 o Presidente comunicava ao Plenário que a 
Mesa estaria recebendo a partir do dia seguinte, na forma do Regimento, “as indicações de grupos de vinte e três 
Deputados para a constituição das Commissões Permanentes. Cada indicação deverá se referir unicamente ao 
nome e a uma só  Commissão”.  As Comissões eram formadas em grupos, por exemplo, 1º Grupo das Comissões 
Permanentes:  Constituição e Justiça; Agricultura, Indústria e Commercio; Diplomacia e Tratados; Educação e 
Cultura; Segurança Nacional e Obras Públicas, Transportes e Comunicações.  O 2º Grupo era integrado pelas 
Comissões de: Finanças; Orçamento; Legislação Social; Saúde Pública; Tomada de Contas e, por último, de 
Redacção. Annaes da Câmara dos Deputados.  (Função ordinária da Assembléa Nacional Constituinte). 2º 
volume, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1935, p. 339.  
649 As comissões do Congresso são denominadas mistas por terem em sua composição membros de ambas as  
Casas legislativas. Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Constitucional, ob. cit., p. 358 e  363.     
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Também para Celso Bastos, a criação das comissões parlamentares é uma tentativa 

de divisão de trabalho para facilitar a atividade da assembléia. 650 Referindo-se às 

comissões parlamentares permanentes, afirma que são formadas, em regra, pelo 

critério de especialização, no início da legislatura ordinária. O Regimento Interno de 

cada Casa legislativa prevê um número fixo de comissões permanentes, atribuindo-

lhes o exame dos projetos de lei no âmbito de sua competência material.  Enquanto 

isso, a comissão parlamentar temporária ou especial pode ser criada por qualquer 

uma das Casas do Congresso Nacional, ou por ambas, para deliberar sobre fato 

determinado, sendo dissolvida automaticamente quando atingido seu objetivo. 651   

 

Existem, ainda, a comissão parlamentar de inquérito e a comissão parlamentar 

representativa.  A primeira é criada para apurar fato determinado e por prazo certo e,  

se for o caso, suas conclusões são encaminhadas ao Ministério Público para 

promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores (art. 58, § 3º, da 

Constituição Federal).  Constituindo uma novidade da Constituição de 1988, a 

comissão representativa do Congresso Nacional é eleita para atuar nos períodos de 

recesso parlamentar com a finalidade de não deixar parada a atividade do 

Congresso. Tem atribuições definidas no regimento comum, inclusive para receber 

queixas e apurar omissões no âmbito do Poder   Legislativo (CF, art. 58, § 4º). É 

eleita na última sessão ordinária do período legislativo anterior ao  recesso. 652

 

O Regimento Interno da Câmara Federal define as comissões permanentes  e as 

temporárias da seguinte maneira:  
 
 

“Art. 22. As Comissões da Câmara são: 
 
I – Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado  

integrantes da estrutura  institucional da Casa, co-partícipes e agentes  do 

processo legiferante, que têm por finalidade apreciar os assuntos ou 

                                                           
650 Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Constitucional, ob. cit., p. 363. 
651 Acrescenta Celso Ribeiro Bastos que compete às comissões mistas permanentes, instituídas na forma do 
regimento comum, examinar e emitir parecer sobre: (a) os projetos de leis orçamentárias, abrangendo aquelas 
relativas aos planos plurianuais, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, aos créditos adicionais, e (b) 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República.  Ob. cit., p. 364.  
652 Ibidem, p. 366.    



  
 

197

proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como 

exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a 

fiscalização orçamentária da União, no âmbito dos respectivos campos 

temáticos e áreas de atuação;  

  

II – Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto, que  se 

extinguem  ao término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o fim a 

que se destinam ou expirado seu prazo de duração.” 
 
A Constituição de 1988 prevê que  todas as Comissões devem reproduzir,  quanto 

possível, a proporcionalidade da representação partidária (CF, art. 58, § 1º).  A 

interpretação da expressão “representação proporcional” da Constituição de 1988 

mereceu interessante debate jurídico no  Supremo Tribunal Federal, em processo de 

Mandado de Segurança impetrado por partido político contra ato do Presidente da 

Câmara dos Deputados referente ao preenchimento de vaga para a composição da 

Mesa da Câmara dos Deputados. A decisão por maioria de votos foi no sentido de 

que o detalhamento da regra constitucional cabe ao Regimento Interno e deve ser 

feito à luz, ainda,  da regra do processo eletivo, não se cogitando de simples 

proporções partidárias. O voto vencido, ao contrário, defendia a participação ativa 

das minorias  parlamentares na condução no processo de direção e de administração 

das Casas legislativas. 653   

 
                                                           
653 No processo de Mandado de Segurança 22.183-6/DF impetrado por partido político contra ato do Presidente 
da Câmara dos Deputados que indeferiu, para fins de registro, candidatura ao cargo de 3° secretário da Mesa, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu o alcance da norma quanto ao sentido da “representação proporcional”, 
considerando que  se impugnava ato interna corporis do presidente da Câmara dos Deputados. A maioria decidiu, 
com o Min. Francisco Rezek, da seguinte forma: “Penso, entretanto, que quando essa regra constitucional diz que 
na composição da mesa   é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou  
blocos, ela remete, sem dúvida alguma, à autoridade regimental das duas casas o detalhamento.  Este tem que ser 
feito à luz de outras normas não menos constitucionais, onde se lê que o processo será eletivo. Não se compõe a 
mesa à base de simples proporções partidárias.  É uma eleição: tem de ser uma eleição.  Partidos ficaram fora? É 
notório que isso aconteceu.  Diversos deles, do PDT até os ainda menos representados, ficaram inteiramente 
excluídos.  Assim, não se pode afirmar que há uma garantia de participação.  Tudo quanto se faz, na medida do 
possível, é o estabelecimento dos padrões aritméticos de proporcionalidade”.  Ao contrário, o entendimento 
vencido concluía   que a norma encampa o critério da proporção partidária.  Nesse sentido o voto do Min. Celso 
de Mello no seguinte excerto: “É preciso ter presente, ao reconhecer-se a natureza indiscutivelmente 
constitucional de que se reveste a controvérsia sub examine, que o preceito normativo inscrito no art. 58, § 1º, da 
Carta Federal destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de direção e de 
administração das Casas legislativas, pois é necessário que se assegure aos Partidos Políticos o direito de co-
participarem na condução da vida administrativa do Parlamento”. Era Relator   o Ministro Marco Aurélio, DJ de 
12/12/1997, Ementário 1.895-2, mas, sendo voto  vencido, foi  designado Relator para o acórdão o Ministro 
Maurício Corrêa.  Cfr. André Ramos Tavares, Constituição do Brasil Integrada com a legislação e a 
jurisprudência do STF, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 131.  
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Essa tendência jurisprudencial parece estar acompanhada pela observação 

contundente feita por José Maria da S. Martinez com respeito ao resultado da força 

da maioria dentro do Legislativo no que se refere à composição das Comissões, ao 

afirmar que:   

 

“O asseguramento da representação proporcional dos partidos políticos  ou 

blocos parlamentares que participam da Casa Legislativa na constituição das 

comissões parlamentares é uma norma programática de retórica (ou utópica), 

na medida em que  a maioria dificilmente dará oportunidade à minoria para 

que participe das discussões jurídico-políticas colegiadas, reservando-se, 

quase sempre, a decisões políticas desenvolvidas em plenário, onde, 

novamente, a maioria esmagadora certamente vencerá. A ressalva posta na 

expressão "tanto quanto possível" incrustada nesse comando normativo 

constitucional, retira dos partidos minoritários, não raras vezes, o exercício do 

direito de participação colegiada nas comissões parlamentares”.  654

 

A  Constituição de 1934 é a primeira que fala em Comissões de forma geral e no 

contexto de sua competência, entre outros, para dar iniciativa a projetos de lei, no art. 

41 655, além de mencionar que em sua composição  deve ser assegurada essa 

representação proporcional  “das correntes de opinião nela  definidas”, no art. 26 656.  

Também a Constituição de 1946 fala em assegurar nas comissões a representação 

proporcional, desta feita, “dos partidos nacionais que participem da respectiva 

câmara”. 657

 

                                                           
654 José Maria de S. Martínez, Comissões Parlamentares de Inquérito, Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 37, dez. 
1999.  <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=205>. Acesso em: 22 jun. 2005.    
655 “Art. 41. A iniciativa dos projectos de lei, guardado o disposto nos paragraphos deste artigo, cabe a qualquer 
membro ou Commissão da Câmara dos Deputados, ao plenário do Senado Federal e ao Presidente da Republica; 
nos casos em que o Senado collabora com a Câmara, também a qualquer dos seus membros ou Commissões.”  
656 “Art. 26. Sòmente à Câmara dos Deputados incumbe eleger a sua mesa, regular a sua própria polícia, 
organizar a sua Secretaria, com observância do art. 39, n. 6, e o seu Regimento Interno, no qual se assegurará, 
quanto possível em todas as Comissões, a representação proporcional das correntes de opinião nela definidas.”  
Texto consultado em Notas e comentários por Eduardo Espínola, com a colaboração de Oswaldo de Azevedo 
Espínola, A nova Constituição do Brasil: Direito Político e Constitucional Brasileiro, Rio de Janeiro-São Paulo, 
Livraria Editora Freitas Bastos,1946, p. 263.     
657 “Art. 40. A cada uma das câmaras compete dispor, em regimento interno, sobre sua organização, polícia, 
criação e provimento de cargos.  Parágrafo único.  Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que participem da respectiva câmara”.   



  
 

199

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 58, caput,  expressamente reconhece 

que o Congresso Nacional  e suas Casas terão comissões permanentes e 

temporárias, delegando ao respectivo  Regimento Interno determinar a forma de sua 

constituição e de previsão de suas atribuições.  658

 

Ehrhardt Soares 659 justifica essa disposição constitucional da seguinte forma, 

conforme noticiado por José Alfredo de Oliveira Baracho: 

 

“Compreende-se que, ao longo do tempo, o plenário tenha transigido em 

cometer a grupos de deputados o encargo de preparar as soluções fora do 

bulício da grande sala, poupando-se uma boa parte dos debates; ou que 

tenha repousado na competência técnica d´alguns a decisão preliminar  das 

questões. Ponto é que com isso não se comprometa aquilo que deve ficar, de 

acordo com a tradição, reservado ao plenário; ou que não se vá contribuir 

para a capitulação da instituição parlamentar perante outras fórmulas jurídico-

constitucionais ou perante forças políticas ou econômicas jogando fora do 

quadro estadual.” 

 

Prosseguindo: 

 

“Deste modo, os Parlamentos modernos não são pensáveis sem as 

Comissões Parlamentares."  

 

Oliveira Baracho apresenta o objetivo fundamental das comissões permanentes, 

conforme segue:  

 

                                                           
658 “Art. 58.  O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 
forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.” 
659 Ehrhardt Soares, As Comissões Parlamentares Permanentes. Países Não-Socialistas,  Relatório apresentado 
ao   X Congresso Internacional de Direito Comparado, 1978, Budapeste, Hungria, Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, 1980, v. LVI, p. 156, apud José Alfredo de Oliveira Baracho, ob. cit., 
citado por  José Maria da S. Martinez. Esta justificativa de Ehrhardt Soares também é citada por Pinto Ferreira, 
Comentários à Constituição Brasileira, São Paulo, Saraiva, vol. III, p. 60 e por José Nilo de Castro, A CPI 
Municipal, Belo Horizonte, Del Rey, 1994, p. 23, apud José Maria de S. Martínez, Comissões Parlamentares de 
Inquérito, Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 37, dez. 1999.  <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=205>. 
Acesso em: 22 jun. 2005.    
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“1) habilitar a Câmara ao estudo de um grande número de medidas e projetos 

que não seriam examinados;  

2) permitir aos parlamentares trabalhar naqueles assuntos em que têm melhor 

preparo;  

3) habilitar a Câmara ao exame de considerável número de trabalhos já 

preparados;  

4) permitir uma organização bem eficaz para o trabalho legislativo”.  660   

 

As comissões permanentes, respeitadas as suas competências quanto às matérias,  

podem discutir e votar as proposições que lhe foram designadas, sujeitas à 

deliberação do Plenário. 

 

O número de comissões permanentes, na Câmara dos Deputados, é determinado 

pelo Regimento Interno da Casa, que prevê expressamente cada uma delas, sua 

forma de composição, suas atribuições e seu campo temático de atuação.  

Esclarecem Sidney Guerra e Gustavo Merçon que, uma vez criada a comissão 

permanente, a sua extinção só é possível por resolução. 661  Compartilhamos dessa 

opinião,  tendo em vista que matéria de natureza regimental deve ser regulada por 

resolução. Se a própria criação da comissão passa por aprovação de resolução 

nesse sentido, é plenamente razoável que a sua extinção passe também pelo 

mesmo procedimento.  

 

Com relação às atribuições das Comissões permanentes previstas na Constituição 

Federal, no § 2º do art. 58, José Afonso da Silva apresenta alguns comentários a 

seguir.   

 

A atribuição prevista no inciso “I”,  “de discutir e votar projeto de lei que dispensar, na 

forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um 

décimo dos membros da Casa”, significaria adotar, na opinião de José Afonso da 

Silva, mais uma “função própria de substituição” que de uma função delegada, 

                                                           
660 José Alfredo de Oliveira Baracho, Teoria Geral das Comissões Parlamentares – Comissões Parlamentares de 
Inquérito, p. 2, apud Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Poderes de Investigação das Comissões Parlamentares 
de Inquérito. Dissertação de Mestrado em Direito Constitucional, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 
2000, p. 72.  
661 Sidney Guerra e Gustavo Merçon, ob. cit., p. 194. 
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conforme se entendia numa época.  Essa função teria como modelo o art. 72 da 

Constituição italiana, quando atribui  a comissões o exercício  da função legislativa 

plena.  662   

 

Podemos acrescentar que, neste aspecto, está sendo aplicado o “sistema de 

comissões deliberantes”, referido anteriormente.  663  Comungando essa linha de 

pensamento, Carlos Zorro Sanchez enfatiza a originalidade da Constituição italiana 

de 1947 exatamente na atribuição de faculdades legislativas às comissões 

permanentes (art. 72, inciso 3º), já que elas podem, em casos determinados pelo 

regimento, adotar definitivamente um projeto sem debate em sessão plenária da 

Câmara, a menos que o Executivo ou uma décima parte dos membros do parlamento  

ou uma quinta parte da comissão requeiram que seja discutido ou votado pelo 

plenário. 664

 

Em relação ao Brasil, observamos, neste aspecto,  uma graduação crescente do 

poder da comissão permanente. Veio sendo alterada a  outorga do poder de 

deliberação à comissão, de delegação a comissão especial (EC 17/65), mantida pela 

Carta Outorgada de 1969, para alcançar uma competência de comissão, com 

fundamento no Regimento Interno das Casas ou do Congresso Nacional.  

 

Com efeito, essa competência deliberativa da Comissão foi introduzida no processo 

legislativo pelo art. 6º da  Emenda Constitucional nº 17/65  665,  passando a valer 

como §§ 5º e 6º, do art. 67, dispositivo esse que tratava da iniciativa das leis.  666 A 

Carta Outorgada pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de1969,  

apenas faz menção a esse caso da delegação no art. 53, remetendo as condições ao 

                                                           
662 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., ob. cit., p. 449-450.   
663 Ver  p. 185 e nota 636 deste estudo.  
664 Carlos Zorro Sanchez, El parlamento, Bogotá, Pontifícia Universidad Javeriana, Facultad de Ciências 
Economicas y Jurídicas,  1965, p. 127.  
665 Publicada no Diário Oficial da União de 6 de dezembro de 1965. 
666 Art. 67: “§ 5º) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal poderão delegar poderes  a comissões especiais, 
organizadas com observância do disposto no parágrafo único do art. 40, para discussão e votação de projetos de 
lei.  O texto do projeto aprovado será publicado e considerado como adotado pela Câmara respectiva, salvo se, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a maioria dos membros da Comissão ou 1/5 (um quinto) da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal requerer a sua apreciação pelo Plenário.  § 6º)Não poderão ser objeto da autorização prevista no § 
5º os projetos sobre: I – atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, assim como os de competência 
privativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; II – organização dos juízos e tribunais e garantias da 
magistratura; III – nacionalidade, cidadania e direito eleitoral; IV – matéria orçamentária; V – minas, riqueza do 
subsolo e quedas d´água;  VI – estado de sítio. “   
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Regimento do Congresso.  667  Essa competência de Comissão é observada na 

Constituição Federal de 1988 com a previsão de que a deliberação do Plenário é 

dispensada, em razão da matéria de competência da Comissão e atendida a forma 

prevista no Regimento, segundo exigência do art.58, § 2º, “I”, da Constituição, salvo 

nos casos de interposição de recurso por um décimo dos membros da Câmara 

contra a dispensa do Plenário.  O Regimento Interno da Câmara Federal acrescenta 

a essa ressalva que o referido recurso deva ser interposto dentro do prazo de cinco 

sessões a contar da publicação do respectivo anúncio, apresentado em sessão e 

provido por decisão do Plenário da Câmara  668 .  Estão excluídos da possibilidade de 

dispensa de deliberação do Plenário os projetos:  de  lei complementar;  de código;  

de iniciativa popular; de Comissão;  relativos a  matéria em que é vedada a 

delegação (§ 1º, do art. 68, da Constituição Federal); oriundos do Senado e que 

tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas ou   que tenham    sido 

emendados pelo Senado; que tenham recebido pareceres divergentes ou  em regime 

de urgência (art. 24, inciso II, alíneas “a” a “h”, do Regimento Interno).     

 

Quanto às demais atribuições das comissões permanentes, aponta José Afonso da 

Silva que a convocação de Ministro de Estado, prevista no inciso “III – para prestar 

informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições”, já consta também do art. 

50. 669  Observamos que essa faculdade das Comissões e da Câmara dos 

Deputados já  era estabelecida na primeira Constituição Republicana de 1891, sob o 

art. 37 670 e, também, prevista na Constituição de 1946, sob o art. 54. 671  No entanto, 

as Constituições de 1934 e de 1937 silenciaram a respeito.   

                                                           
667 “Art. 53 – No caso de delegação a comissão especial, sobre a qual disporá o regimento do Congresso 
Nacional, o projeto aprovado será remetido a sanção, salvo se, no prazo de dez dias da sua publicação, a maioria 
dos membros da comissão ou um quinto da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal requerer a sua votação 
pelo plenário”.   
668 Art. 24, inciso II, c/c art. 132, § 2º, do Regimento Interno. 
669 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., ob. cit., p. 450.    
670 “Art. 37. A Câmara dos Deputados pode convocar Ministro de Estado para perante ela prestar informações 
sobre questões prévia e expressamente determinadas,  atinentes a assuntos do respectivo Ministério. A falta de  
comparência do Ministro, sem justificação, importa crime de responsabilidade. § 1º - Igual faculdade e nos 
mesmos termos, cabe às suas Comissões.  § 2º A Câmara dos Deputados ou suas Comissões designarão dia e hora 
para ouvir os Ministros de Estado, que lhes queiram solicitar providências legislativas ou prestar 
esclarecimentos.” Texto consultado em Notas e comentários por Eduardo Espínola, com a colaboração de 
Oswaldo de Azevedo Espínola, A nova Constituição do Brasil: Direito Político e Constitucional Brasileiro, Rio 
de Janeiro e São Paulo, Livraria Editora Freitas Bastos,1946, p. 262. 
671 “Art. 54. Os Ministros de Estado são obrigados a comparecer perante a Câmara dos Deputados, o Senado 
Federal ou qualquer das suas comissões, quando uma ou outra câmara os convocar para, pessoalmente, prestar 
informações acerca de assunto prèviamente determinado. Parágrafo único. A falta do comparecimento, sem 
justificação, importa crime de responsabilidade.  Art. 55. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, assim 
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Quanto ao inciso “IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de 

qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas”, 

questiona o jurista qual será a conseqüência, pois o mero recebimento em nada 

acrescentará ao efetivo controle de eventuais averiguações a respeito. 672

 

A atribuição contida no inciso “V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou 

cidadão”  é vaga em especificar a autoridade.  Pergunta José Afonso da Silva se o  

termo  qualquer autoridade pretenderia incluir o Presidente da República, o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Câmara ou o do Senado.  

Sua resposta é pela negativa, embora se trate de mera solicitação de depoimento. 

Argumenta que,  no presidencialismo, há “regras de cortesia e de harmonia entre os 

poderes” que a repelem.  Quanto aos dois primeiros, uma vez pertencendo a outros 

Poderes, o impedimento reside no princípio da separação de poderes; quanto aos 

dois últimos, tratando-se de Presidentes da instituição que congrega a comissão, não 

seriam passíveis da solicitação.  673

 

No caso de ser bem utilizada  a  faculdade do inciso “V – apreciar programas de 

obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir 

parecer”, entende José Afonso da Silva que   representaria um “relevante 

instrumento de controle da Administração”. 674

 

Nada comenta o jurista, nesta parte,  a respeito da atribuição prevista no inciso “II – 

realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil”.  A nosso ver, trata-se  

de uma atividade inovadora da atual Constituição dentro de sua tendência de 

estimular a participação popular e aumentar o elo entre o Poder Legislativo e a 

sociedade civil.  José Afonso da Silva refere-se ao princípio  participativo 675 ,  que se 

                                                                                                                                                                                
como as suas comissões, designarão dia e hora para ouvir a Ministro de Estado que lhes queira prestar 
esclarecimentos ou solicitar providências legislativas.”  
672 José Afonso da Silva afirma, textualmente:  “isto tem que ter alguma conseqüência, porque não teria sentido 
ser mera recipiendária dessas postulações, mas qual? Que poderá ser feito para solucionar o problema e 
responsabilizar a autoridade?   O texto possibilita tomar o depoimento da autoridade e também, conforme a 
gravidade do problema, é possível uma comissão da inquérito.  Nada mais diz.  Poderá o regimento fazer algo? 
Entendemos que não, mas o texto embasará lei nesse sentido”.   Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., 
ob. cit., p. 450.    
673 Ibidem, p. 450. 
674 Ibidem, p. 450. 
675 Ibidem, p. 128. 
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caracteriza pela “participação direta e pessoal da cidadania na formação dos atos de 

governo”, e que encontra sua manifestação  na democracia participativa, de que são 

exemplos os institutos de democracia semidireta, como a iniciativa popular, o 

referendo popular, o plebiscito e a ação popular.  

 

As Comissões permanentes, segundo José Afonso da Silva, são aquelas “que 

subsistem através das legislaturas” e  “são organizadas em função da matéria, 

geralmente coincidente com o campo funcional dos Ministérios”.  676  

 

É o que podemos observar ao comparar os conteúdos temáticos das vinte 

Comissões atualmente existentes, consoante o art. 32 do Regimento Interno da 

Câmara, com o correspondente campo de atuação do Ministério: 

 

                                                           
676 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., revista, 4ª tiragem, São Paulo, 
Malheiros Editores, 1994, p. 449.  

I – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;  

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;   

II – Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional: -  

Ministério da Integração Nacional; 

III – Comunicação de Ciência e  Tecnologia, Comunicação e Informática: -  Ministério  

da Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações; 

IV – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: - Ministério da Justiça; 

V – Comissão de Defesa do Consumidor: pertinência com o Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica – CADE, órgão vinculado ao Ministério da Justiça;  

VI – Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:- Ministério do  

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;   

VII – Comissão de Desenvolvimento Urbano: - Ministério das Cidades;  
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VIII – Comissão de Direitos Humanos e Minorias:  Secretaria Especial de Direitos 

Humanos 677

IX – Comissão de Educação e Cultura: - Ministério da Educação e Ministério da 

Cultura;  

X – Comissão de Finanças e Tributação: - Ministério da Fazenda; 

XI – Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: - Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e Controladoria Geral da União; 

XII – Comissão de Legislação Participativa: - sem correspondência com qualquer 

Ministério; 

XIII – Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: - Ministério do 

Meio Ambiente; 

XIV – Comissão de Minas e Energia: - Ministério das Minas e Energia; 

XV – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional: - Ministério das Relações 

Exteriores e Ministério da Defesa; 

XVI – Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado: - Ministério 

da Justiça; 

XVII – Comissão de Seguridade Social e Família:- Ministério da Previdência Social e 

Ministério da Saúde; 

XVIII – Comissão do Trabalho, de Administração e Serviços Públicos:- Ministério do 

Trabalho e Emprego; 

XIX – Comissão de Turismo e Desporto:- Ministério do Turismo e Ministério do 

Esporte; 

XX – Comissão de Viação e Transportes:- Ministério dos Transportes.  

 

Essa intenção de coincidir as competências das Comissões Permanentes Temáticas 

com os Ministérios é denotada pelo teor do parágrafo único, do art. 4º, da Resolução 

nº 20, de 2004, que dá nova redação a alguns artigos do Regimento Interno, 

incluindo o art. 32 que enumera  as vinte Comissões Permanentes, quando diz: 

 

“Parágrafo único.  Os campos temáticos ou áreas de atividades  de cada 

Comissão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas 
                                                           
677 Apesar de não constituir Ministério, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH, criada pela Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, é o órgão da Presidência da República que trata da articulação e implementação 
de políticas públicas voltadas para a promoção e proteção dos direitos humanos. A SEDH é constituída em 
diversos órgãos. 
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governamentais com eles relacionados e respectivo acompanhamento e 

fiscalização orçamentária, sem prejuízo da competência da Comissão  Mista 

Permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da  Constituição Federal”.  

 

Celso Bastos ensina que “as comissões permanentes examinam o projeto no seu 

aspecto material e formal. Aspecto material – conteúdo, interesse público. Aspecto 

formal – observância da forma prevista na Constituição”. 678    

 

Agregam David Araujo e Serrano Nunes Júnior que a competência  delas é analisar 

os projetos do ponto de vista material -- quanto ao seu conteúdo e interesse público -

- e do ponto de vista formal -- quanto à sua compatibilidade vertical com a 

Constituição. 679    

 

Apenas uma rápida observação nesta parte.  Na Câmara dos Deputados,  é 

competente para a análise dos projetos de lei do ponto de vista formal a Comissão 

de Constituição  e Justiça e de Cidadania, que dará seu parecer quanto à 

constitucionalidade ou juridicidade da matéria.  Essa Comissão será apreciada, com 

alguns detalhes, mais adiante. 680   

 

A atuação das Comissões Permanentes ocorre na fase da discussão do projeto de 

lei, antecedendo as discussões no Plenário, sendo a fase adequada, também, para o 

oferecimento de emendas. 681

 

Andyara Klopstock Sproesser relata a fase de instrução como posterior àquela da 

apresentação – que importa o recebimento e a admissão à tramitação, publicação e 

inclusão em pauta, com recebimento, ou não, de emendas – do projeto de lei, ele é 

encaminhado, com os acessórios (emendas), se houver, às Comissões Técnicas, p. 

101.  
 
Ensina Andyara Sproesser que o exame técnico do projeto costuma iniciar-se pela 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que é a competente para falar 

                                                           
678 Celso Ribeiro Bastos, ob. cit., p. 377. 
679 Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ob. cit., p. 268. 
680 “Art. 54.  
681 Ibidem, p. 268.  
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sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade das proposições. 682  Essa 

atividade antecede o trabalho das demais Comissões, pois de seu parecer 

dependerá o seu seguimento.  Fazendo uma comparação com o processo judicial, 

podemos dizer que a fase desse parecer corresponde àquele da verificação das 

condições da ação, envolvendo a admissibilidade da proposição, em outras palavras, 

o cumprimento dos pressupostos  do projeto, já que no sistema onde há 

preponderância da Constituição todo projeto de lei deve estar compatível com ela.  

 

Sproesser justifica essa anterioridade da análise do projeto por essa Comissão: 

 

“Uma vez que, no entendimento geral, a todos os atos – dentre os quais se 

incluem as leis – praticados em desconformidade com a Constituição se há de 

recusar validade jurídica, dizendo-se que são nulos desde o nascedouro, 

justifica-se que fale em primeiro lugar a Comissão competente para 

pronunciar-se sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade, até por 

economia processual, com o que se procura evitar perda de tempo, de energia 

e de gastos, com o processamento de projetos inviáveis do ponto de vista 

constitucional, que poderão ser, finalmente, fulminados por acórdão do 

Supremo Tribunal Federal, ao qual cabe guardar a Constituição.”  683

 

Quando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania for 

terminativo, no caso de entender que  a proposição não atende os aspectos de 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade,  regimentalidade e de técnica legislativa 
684, poderá ele ser objeto de recurso ao Plenário da Câmara, malgrado o cunho 

                                                           
682 Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit., p. 102. 
683 Ibidem, p. 102. 
684 Arts. 53, III, c/c Art. 54, do Regimento Interno:  “Art. 53. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta 
for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas: (...) III – pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu 
mérito, quando for o caso; (...)” “Art. 54. Será terminativo o parecer: I – da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. (...)” 
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político das decisões deste,    que o apreciará definitivamente como preliminar 685 à 

votação da proposição.  686   

 

Diversamente das demais Comissões, cujo parecer tem caráter meramente opinativo 

e elucidativo, limitando-se a oferecer elementos de ordem técnica para esclarecer o 

Plenário, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania recebe do Regimento 

Interno o caráter  terminativo ao seu parecer quando for contrário à 

constitucionalidade ou injuridicidade, significando que o parecer tem efeito 

deliberativo, devendo ser arquivada a proposição, salvo a possibilidade de recurso ao 

Plenário.  687 Portanto, deixa de ser deliberativo em caso de provimento de recurso 

contra o parecer terminativo da Comissão, quando este será apreciado como 

preliminar, integrando o turno em que se achar a matéria.  

 

Outra possibilidade para a Constituição de Constituição e Justiça e de Cidadania é   

apresentar emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade verificada 

no projeto. 688    Nesta situação, o Plenário deliberará sobre a proposição  somente 

quanto à sua constitucionalidade.  Essa apreciação tem a natureza de verificação de 

preliminar.  É possível que a emenda saneadora apresentada pela Comissão seja 

rejeitada pelo Plenário e a proposição merecer votação com aprovação pelo Plenário.  

Isto significa que o parecer da Comissão, no caso de emenda saneadora,  não tem 

caráter deliberativo, restando essa qualidade apenas quando o parecer for contrário 

à constitucionalidade ou injuridicidade.  689 Resta observar que a apreciação dessa 

                                                           
685  Arts. 144 e 145 do Regimento Interno. “Art. 144.  Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for 
provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 54.  Parágrafo único. A 
apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria.” “Art. 145. Em apreciação 
preliminar, o Plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua constitucionalidade e juridicidade ou 
adequação financeira e orçamentária.”  
686 Apesar de considerar Andyara Sproesser que seria mais compatível com o sistema constitucional inexistir, na 
situação,  a possibilidade de recurso ao Plenário, não deixa de reconhecer ser esse meio idôneo, tendo em vista a 
impossibilidade de evitar por completo que haja erro ou desvio intencional da Comissão Técnica.   Ob. cit.,  p. 
103.  
687 Ibidem, p. 103.  
688 É o que se depreende dos arts. 145, § 1º, e art.146 do Regimento Interno: “   
689 Art. 145. Em apreciação preliminar, o Plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua 
constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e orçamentária. § 1º - Havendo emenda saneadora da 
inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, a 
votação far-se-á sobre ela. § 2º - Acolhida a emenda, considerar-se-á a proposição aprovada quanto à preliminar, 
com a modificação decorrente da emenda. § 3º - Rejeitada a emenda, votar-se-á a proposição, que, se aprovada, 
retornará o seu curso, e, em caso contrário, será definitivamente arquivada.”   
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preliminar, no caso de emenda saneadora, ocorrerá após o trâmite da proposição 

pelas demais Comissões técnicas constantes do despacho inicial. 690  

 

Na outra ponta do procedimento, dentre as Comissões que opinam sobre o mérito, 

está a Comissão de Finanças e Tributação, que fala por último, envolvendo sua 

análise o mérito financeiro e orçamentário da proposição.  691  Esta Comissão, da 

mesma forma que a da Constituição, poderá dar parecer terminativo, tendo assim 

efeito deliberativo, quando for contrário, no aspecto financeiro e orçamentário 

públicos, à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, com a lei de 

diretrizes orçamentárias e com o orçamento anual  692, devendo ser arquivada a 

proposição,  salvo a apresentação de recurso ao Plenário, que o apreciará 

definitivamente como preliminar 693 à votação da proposição. 694 Portanto, deixa de 

ser deliberativo em caso de provimento de recurso contra o parecer terminativo da 

Comissão, quando este será apreciado como preliminar, integrando o turno em que 

se achar a matéria. 695  

 

De mesma forma que ocorre com o parecer da Comissão de Constituição, o parecer 

da Comissão de Finanças deixa de ser deliberativo quando for provido recurso contra 

o parecer terminativo da Comissão, quando será apreciado  como preliminar, 

                                                           
690 “Art. 146. Quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou a Comissão de Finanças e 
Tributação apresentar emenda tendente a sanar vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade, e de inadequação 
ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, respectivamente, ou o fizer a Comissão Especial referida no 
art.34,II, a matéria prosseguirá o seu curso, e a apreciação preliminar far-se-á após a manifestação das demais 
Comissões constantes do despacho inicial”. 
691 Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit., p. 105. 
692 Regimento Interno:  “Art. 53. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada, as 
proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas: (...) II – pela Comissão de Finanças e Tributação, para o 
exame dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e para o exame do mérito, quando for o caso. 
(...)”e  “Art. 54. Será terminativo o parecer: (...) II – da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação 
financeira ou orçamentária da proposição. (...) ”      
693 Regimento Interno: “Art. 144.  Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for provido recurso contra 
parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 54.  Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte 
integrante do turno em que se achar a matéria.” e  “Art. 145. Em apreciação preliminar, o Plenário deliberará 
sobre a proposição somente quanto à sua constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e 
orçamentária.” 
694 Ibidem, p. 105-106.  
695 Art. 144, caput e parágrafo único do Regimento Interno: “Art. 144. Haverá apreciação preliminar em Plenário 
quando for provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art.54. Parágrafo único. 
A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria.”   
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integrando o turno em que se achar a matéria. 696 Igualmente, poderá ser 

apresentada emenda saneadora da inadequação ou incompatibilidade financeira ou 

orçamentária, quando o Plenário deliberará sobre a proposição  somente quanto à 

sua adequação financeira ou orçamentária.  Essa apreciação tem a natureza de 

verificação de preliminar.  É possível que a emenda saneadora apresentada pela 

Comissão seja rejeitada pelo Plenário e a proposição merecer votação com 

aprovação pelo Plenário.  Isto significa que o parecer da Comissão, no caso de 

emenda saneadora,  não tem caráter deliberativo, restando essa qualidade apenas 

quando o parecer for contrário à adequação financeira ou orçamentária da 

proposição.   697  Resta observar que a apreciação dessa preliminar, no caso de 

emenda saneadora, ocorrerá após o trâmite da proposição pelas demais Comissões 

técnicas constantes do despacho inicial.  

 

Consoante já mencionado,  a matéria objeto da proposição determinará  qual 

Comissão Permanente temática será competente para apreciá-la. O Regimento 

Interno da Casa estabelece que nenhuma Comissão pode manifestar-se sobre tema 

que não for de sua atribuição específica.  Trata-se de questão que envolve a 

competência material da Comissão e, pois, dos efeitos que seu parecer terá.  Caso 

for dado por Comissão incompetente para apreciar a proposição, será considerado 

inexistente o parecer, ou parte dele, que infringir essa disposição, sem sequer 

observar o seu conteúdo. 698   

 

A Comissão à qual for distribuída alguma proposição poderá se julgar incompetente 

para a apreciação da matéria, submetendo a questão ao Presidente da Câmara, que 

decidirá a respeito, dentro de duas sessões,  ou de imediato caso se trate de matéria 

urgente.  Em qualquer caso, cabe recurso para o Plenário, no mesmo prazo. 699

                                                           
696 Art. 144, caput e parágrafo único do Regimento Interno: “Art. 144. Haverá apreciação preliminar em Plenário 
quando for provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 54. Parágrafo único. 
A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria.”   
697 V. nota 685, referente aos artigos 145 e 146 do Regimento Interno. 
698 Regimento Interno: “Art. 55. A nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição 
específica.  Parágrafo único. Considera-se como não escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto 
neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do art. 119, 
§§ 2º e 3º, desde que provida reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas Comissões 
ou pelo Plenário.”     
699 Outros momentos contemplados no Regimento Interno para suscitar  conflito de competência em relação a 
alguma proposição, por parte de qualquer Deputado ou Comissão, é na fase de apresentação de emendas de 
Plenário  no decorrer da discussão em apreciação preliminar em turno único ou primeiro turno ou até o início da 
votação da matéria nos casos de apresentação de emendas a  proposições urgentes ou transformadas em urgentes 
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As Comissões temáticas são chamadas no Regimento Interno de “Comissões de 

mérito”, tanto que elas podem propor a adoção da proposição ou a sua rejeição total 

ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto decorrente da proposição, 

dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou subemenda. 700   

  

Baseando-se no conceito de Hely Lopes Meirelles sobre o mérito administrativo, 

Andyara Sproesser dá o significado da competência das Comissões Permanentes, 

Técnicas ou Temáticas, para apreciar o mérito, o que abrange os aspectos da 

conveniência, da oportunidade e da justiça  701, da medida proposta no projeto.  

Detalha o significado dos termos implícitos no mérito:  

 

“A conveniência resulta da necessidade ou utilidade da medida relativamente 

ao interesse público, da sociedade e dos indivíduos que a compõem.  A 

oportunidade, por sua vez, diz respeito à adequação da medida ao tempo em 

que deva ser adotada.  A justiça, por fim, prende-se à compatibilidade da 

medida, especificamente, com o valor do Justo.  Esse aspecto da justiça, sem 

dúvida, diz respeito ao Bem-Comum, que na verdade não se limita a um único 

valor, constituindo, ao contrário, um leque de valores.  Mas, liga-se, em 

especial, diretamente ao valor do justo, do equilíbrio e da harmonia social.  A 

medida consubstanciada no projeto terá o sentido da justiça, se e quando 

estiver em ordem a realizar esse valor, orientado que esteja em direção à 

                                                                                                                                                                                
em virtude de requerimento. Esse é o teor do seu art. 141: “Se a Comissão a que for distribuída uma proposição 
se julgar incompetente para apreciar a matéria, ou se, no prazo para a apresentação de emendas referido no art. 
120, I e § 4º, qualquer Deputado ou Comissão suscitar conflito de competência em relação a ela, será este 
dirimido pelo Presidente da Câmara, dentro em duas sessões, ou de imediato, se a matéria for urgente, cabendo, 
em qualquer caso, recurso para o Plenário no mesmo prazo.”  
700 Regimento Interno: Art. 57. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as Comissões observarão as seguintes 
normas: (...) IV- ao apreciar qualquer matéria, a Comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou 
parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou 
subemenda.”   
701 Hely Lopes Meirelles  (Direito Administrativo Brasileiro, 20ª ed., 1995, Malheiros Editores, p. 138)  
referindo-se à ocorrência do mérito administrativo, Nessa conceituação, o saudoso administrativista  reporta-se   à 
lição do não menos famoso jurista Seabra Fagundes no sentido de que “o merecimento é aspecto pertinente 
apenas aos atos administrativos praticados no exercício de competência discricionária”.   À atividade legislativa, 
segundo Sproesser,  sobra um campo mais amplo no exercício do poder discricionário, pois que está sujeito 
unicamente ao plano da constitucionalidade, enquanto que a atividade administrativa está subordinada, também, 
ao plano da legalidade.  Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit., p. 104, nota, 43.   
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liberdade e à igualdade de todos, especialmente no tocante à fruição dos bens 

da civilização”. 702

 

Afirma Sproesser que o aspecto de justiça analisado pela Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania corresponde àquele que Miguel Reale aponta “como o valor 

mesmo do bem, não do bem do indivíduo como pessoa humana, próprio da Moral, 

mas do bem da sociedade”.  703

 

As Comissões Permanentes apresentam o resultado de seus trabalhos por meio de 

pareceres, em regra, na forma escrita. A cada proposição deve corresponder um 

parecer independente, com exceção das proposições apensadas por versarem sobre 

matérias análogas ou conexas, que terão um só parecer. 704  

 

Os pareceres, segundo salienta Andyara Sproesser, possuem apenas caráter 

opinativo e, pois, não têm caráter vinculante.  A sua finalidade é esclarecer à Mesa, à 

Presidência ou ao Plenário, “os aspectos técnicos (inclusive jurídicos) e políticos do 

assunto submetido à Comissão, possibilitando-lhes deliberar com maior 

conhecimento do assunto e, pois, com maior adequação ao interesse público”. 705

 

O parecer por escrito compõe-se de três partes: o relatório, o voto do Relator e o 

parecer da Comissão.  O relatório contém uma exposição circunstanciada da matéria 

sob exame.  Segue-lhe o voto do Relator, que deve ser redigido em termos objetivos, 

apresentando a opinião sobre a conveniência da aprovação ou da rejeição, total ou 

parcial, da matéria.  Essa opinião pode versar, ainda, sobre a necessidade de se dar 

substitutivo ou de emendar a matéria.  Por fim, deve conter o parecer da Comissão, 
                                                           
702 Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit., p. 104-105. 
703 Nas palavras do jusfilósofo: “O valor próprio do Direito  é, pois a Justiça – não entendida como simples 
relação extrínseca ou formal, aritmética ou geométrica, dos atos humanos, mas sim como a unidade concreta 
desses atos, de modo a constituírem um bem intersubjetivo ou, melhor, o bem comum,  A Justiça que, como se 
vê, não é senão a expressão unitária e integrante dos valores todos de convivência, pressupõe o valor 
transcendental da pessoa humana, e representa, por sua vez, o pressuposto de toda a ordem jurídica.  Essa 
compreensão histórico-social da Justiça leva-nos a identificá-la com o bem comum, dando, porém, a este termo 
sentido diverso do que lhe conferem os que atentam mais para os elementos de “estrutura”, de forma abstrata e 
estática, sem reconhecerem que o bem comum só pode ser concebido, concretamente, como um processo 
incessante de composição de valorações e de interesses, tendo como base ou fulcro o valor condicionante da 
liberdade espiritual, a pessoa como fonte constitutiva da experiência ético-jurídica”.  Miguel Reale, Filosofia do 
Direito, 9ª ed., 1982, São Paulo, Saraiva, p. 272, apud Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit., p. 104-105, nota  
43. 
704 Regimento Interno, arts. 126, 127, 128  e 139, inciso I.   
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com as suas conclusões e a indicação dos Deputados que votaram e os respectivos 

votos. Em caso de parecer sobre emenda, pode ser dispensada a parte do relatório, 

subsistindo a necessidade das duas posteriores.  706

 

Prevê o Regimento Interno da Câmara que, caso a Comissão não adote o parecer do 

Relator, a redação do parecer vencedor será feita pelo Relator substituto até a 

reunião ordinária seguinte, salvo se vencido ou ausente este, quando outro Deputado 

será designado pelo Presidente para fazê-lo. 707   

 

Compartilhamos com José Afonso da Silva 708 sobre a importância dos trabalhos dos 

parlamentares no âmbito das Comissões, embora aquele realizado no Plenário fique 

mais em evidência perante  o público, devido à sua divulgação mais ampla pela 

mídia e pelo atrativo maior da sedução dos discursos proferidos.  

 
5.3     Estrutura e funcionamento  
 

A criação da Comissão de Legislação Participativa tem uma proposta incomum, 

destacando-se da finalidade das demais Comissões Parlamentares Permanentes, 

consoante veremos a seguir. 

 

Constituída como um instrumento de participação direta da sociedade, esta 

Comissão recebe sugestões legislativas, entre outras,  apresentadas pelas entidades 

da sociedade civil legalmente reconhecidas, desde sindicatos, organizações não-

governamentais, centrais sindicais ou simples associações de bairro, e procede à 

sua análise. Nas palavras do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio 

Neves:  

 

“A Comissão de Legislação Participativa, criada com o apoio de todos os 

partidos com representação na Câmara dos Deputados, já instalada e em 

pleno funcionamento, é o instrumento inovador com que a engenharia 

parlamentar busca responder a um dos mais preocupantes desafios da 

                                                                                                                                                                                
705 Andyara Klopstock Sproesser, ob. cit., p. 107.     
706 Regimento Interno da Câmara, art.129.  
707 Regimento Interno da Câmara, art. 57, inciso XII.  
708 V. p. 185 e nota 637. 
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democracia contemporânea: como superar o perigoso abismo que vem sendo 

criado, nas sociedades de massa, entre os representantes e os 

representados. 

  

Por meio desta Comissão, a Câmara dos Deputados abre à sociedade civil um 

portal de acesso ao sistema de produção das normas que integram o 

ordenamento jurídico do País, chamando o cidadão comum, os homens e 

mulheres representados pelos Deputados Federais, a levar diretamente ao 

Parlamento sua percepção dos problemas, demandas e necessidades da vida 

real e cotidiana”. 709

 

Luiz Claudio Alves dos Santos  informa que, na justificativa da Resolução 21/2001, 

consta que a Comissão de Legislação Participativa tem como  pretensão “ser o 

complemento ideal da concepção constitucional de iniciativa popular, acima de tudo,   

ao remover os diversos óbices que transformaram este último num mecanismo quase 

inacessível à população”. 710  

 

Criada em 30 de maio de 2001,  instalada em 8 de agosto de 2001 e eleitos os 

Deputados para os cargos de Presidente e Vice-Presidentes, a Comissão de 

Legislação Participativa programou a realização de uma série de audiências públicas 

com entidades nacionais da sociedade civil, visando divulgar as diretrizes e regras de 

funcionamento da comissão e avaliar a participação popular como iniciativa 

legislativa.  Foi, igualmente, proposta a realização de um seminário 711 para 

consolidar a primeira  etapa de funcionamento da comissão, cuja função principal 

seria a divulgação do novo mecanismo institucional de participação popular e o 

estabelecimento de canais com as  entidades civis. 712

                                                           
709 Palavras do Presidente da Câmara em sua Apresentação Legislação participativa amplia o espaço democrático  
na Cartilha da Comissão Permanente de Legislação Participativa, Brasília, Câmara dos Deputados, 2001. Nota-
se que,  ao lado da CPL,  foi criada a Ouvidoria Geral da Câmara, que poderá receber propostas de lei de autoria 
de eleitores individuais.  Tratam-se de medidas  visando reaproximar a Câmara do cidadão.   
710 Luiz Claudio Alves dos Santos, O processo de análise de viabilidade de sugestões de iniciativa legislativa na 
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Monografia apresentada ao Departamento de 
Administração da Universidade de Brasília, para obtenção de título de Especialista em Gestão Legislativa, 
Brasília, Distrito Federal, 2003, p. 16. Até 2003, o citado autor integrava  o Quadro Técnico da  Comissão de 
Legislação Participativa, na qualidade de Secretário da Comissão.   
711 Trata-se do Seminário “Democracia e Soberania Popular”, realizado em dezembro de 2001. 
712 Essas medidas se faziam necessárias já que o término da sessão legislativa e da respectiva gestão da direção da 
Comissão  iria ocorrer, praticamente, quatro meses após a sua instalação, exigindo maior dinamismo ao 
calendário dos trabalhos para proceder à divulgação. Noticiário da Câmara dos Deputados, contendo informações 
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Nessa conformidade, foi aprovado o primeiro Regulamento Interno da Comissão, em 

12 de setembro de 2001, fixando normas para organização dos seus trabalhos.  

 

Dentro do espírito de maior divulgação da Comissão de Legislação Participativa, o 

Regulamento dispôs que:  

 

“Art. 11. A Comissão elaborará manual destinado a orientar as entidades, 

contendo informações relativas a suas atividades, ao processo legislativo, aos 

limites legais e modelos para elaboração dos atos e espécies legislativas 

constantes deste Regulamento.” 

 

Atendendo a essa disposição, foram elaborados e distribuídos exemplares de cartilha 
713 , para orientar a apresentação de propostas.    

  

Posteriormente, em 25 de novembro de 2004, a Comissão  aprovou a Resolução 

Interna nº 1/2004, alterando os arts. 4º, 11 e 12 do primeiro Regulamento. 714  

 

Portanto, além das normas constitucionais e do Regimento Interno da Câmara, a 

Comissão de Legislação Participativa deve pautar seu funcionamento também às 

normas de seu Regulamento Interno. 715   

 

O art. 12 do novo Regulamento Interno estabelece expressamente que, nos casos 

omissos no Regulamento, aplicam-se, naquilo que couberem, as disposições do 

                                                                                                                                                                                
da Presidente da Comissão, Deputada Luiza Erundina. www.camara.gov.br, Legislação Participativa define 
agenda de trabalho, 15 de agosto de 2001. 
713 Segundo informa Luiz Claudio foram distribuídas mais de trinta e três mil cartilhas a associações, sindicatos, 
organizações não-governamentais. Foram, inclusive, confeccionados seiscentos exemplares da cartilha em braille 
para atender à demanda de instituições com atuação na área de deficiência visual e de instituições de ensino 
superior públicas. Trabalho citado, p. 21.  
714 Consoante disposto no art. 2º, da Resolução nº 17, de 1989, da Câmara dos Deputados, que aprovou o seu 
novo Regimento Interno posterior à Constituição Federal de 1988, foi dado o prazo de um ano a contar de 21 de 
setembro de 1989, data da promulgação da Resolução, para a Mesa da Câmara elaborar e submeter à aprovação 
do Plenário o projeto de Regulamento Interno das Comissões, para ajustá-lo às diretrizes estabelecidas no 
Regimento.  
 
715 Art. 51. As Comissões Permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a organização e o 
bom andamento dos seus trabalhos, observadas as normas fixadas neste Regimento e no Regulamento das 
Comissões, bem como ter Relatores e Relatores substitutos previamente designados por assuntos. 
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Regimento Interno da Câmara dos Deputados referentes às Comissões 

Permanentes, pelo que se torna necessário o seu conhecimento.    

 

Quanto à composição do novo órgão, a Resolução nº 21, de 2001, que o criou e deu 

nova redação ao Regimento Interno 716 , estabeleceu  que nenhum Deputado poderia 

fazer parte, como membro titular, de mais de uma comissão, exceto quando uma das 

Comissões fosse a da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, a de Direitos 

Humanos ou a de Legislação Participativa. Posteriormente, por força da Resolução 

nº 20, de 18 de março de 2004, que alterou o § 2º, do art. 26 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, a mencionada ressalva deixou de existir.  Assim, nenhum 

Deputado poderia fazer parte, como membro titular, de mais de uma Comissão 

Permanente. No entanto, pela Resolução nº 30, de fevereiro de 2005, da Câmara 

dos Deputados, que entrou em vigor em 25 de fevereiro de 2005, o § 2º, do art.26, 

restaurou a possibilidade de Deputado fazer parte de outra Comissão Permanente, 

além daquela de Legislação Participativa. 717  

 

Na época de sua instalação, a Comissão de Legislação Participativa foi integrada por 

trinta e um deputados titulares, tendo sido indicados representantes dos vários 

blocos de partidos.  718 No entanto, no decorrer da Sessão Legislativa de 2002, esse 

número caiu para o total de vinte e cinco vagas para membros titulares, restando 

algumas para serem preenchidas no decorrer do ano. 719 Na Sessão Legislativa de 

                                                           
716 Pelo novo texto do § 2º do art. 26 do Regimento Interno. 
717 Na nova redação, ficou assim: “Art. 1º  O § 2º do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 26. § 2º. Nenhum Deputado poderá fazer parte,como membro 
titular, de mais de 1 (uma) Comissão Permanente, ressalvada a Comissão de Legislação Participativa e de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.” Diário da Câmara dos Deputados ,  Suplemento, 25/02/2005, p. 3 
718 Segundo o Noticiário da Câmara de 7 de agosto de 2001: “O bloco PSD-PTB já indicou oito representantes; o 
PFL-PST participará com seis; o PMDB também com seis; PPB e o PT com três, enquanto o bloco  PSB-PCdoB 
com    dois deputados; PDT e o PPS com dois e o PL indicará um deputado para compor a comissão”.  Já o 
Noticiário de 9 de agosto de 2001 informa a instalação da Comissão e informa que “durante a solenidade, foram 
eleitos ainda o presidente e vice-presidentes da nova comissão.  A presidência será exercida pela deputada Luiza 
Erundina (PSB-SP) e as 1ª, 2ª e 3ª vice-presidências serão ocupadas, respectivamente, pelos deputados Ricardo 
Ferraço (PPS-ES), Ney Lopes (PFL-RN) e Edmar Moreira (PPB-MG).  A chapa de consenso foi resultado de um 
acordo dos líderes partidários para garantir a presidência à deputada Luiza Erundina, autora de um projeto de lei 
que trata da implantação de mecanismos institucionais para viabilizar a participação direta da sociedade no 
processo legislativo”.  O projeto a que faz menção é o PEC 02/99, que se encontra em tramitação.  
www.camara.gov.br.                                                                                                                     
719 Luiz Claudio Alves dos Santos, trabalho citado, p. 20.  
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2003, também havia vinte e cinco vagas para membros titulares, das quais três 

vagas não foram preenchidas. 720  

 

Vale observar que nestas últimas sessões vigorava, ainda, a regra de que deputado 

titular em outra Comissão Permanente poderia exercer  a titularidade, também,  na 

Comissão de Legislação Participativa, mudada posteriormente a partir de 2004, 

conforme citado, e restaurada, novamente, a partir de fevereiro de 2005. 

 

A fixação do número de membros efetivos das Comissões Permanentes leva em 

conta a composição da Casa, considerando o número de Comissões, a fim de 

permitir  a observância, tanto quanto possível, do “princípio da proporcionalidade 

partidária” e demais critérios e normas para a representação das bancadas. 721 A 

escolha da direção do órgão, porém, não sai, necessariamente, das maiores 

bancadas, visto que o processo de escolha dos dirigentes envolve a eleição para 

esses cargos. 

 

Os membros efetivos da Mesa estão impedidos de integrar a Comissão de 

Legislação Participativa, assim como qualquer outra Comissão, pois constituem 

Comissão Diretora e, pois, estão incumbidos dos trabalhos legislativos, dirigindo os 

serviços da Casa durante as sessões legislativas. 722

 

Da mesma forma que ocorre com as demais Comissões, a de Legislação 

Participativa tem um Presidente e três Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, com 

mandato até a posse dos novos componentes, eleitos da mesma forma, no ano 

subseqüente, sendo vedada a reeleição para os mesmos cargos. Os critérios para a 

escolha dos Vices são, na ordem, a legenda partidária do Presidente eleito e a ordem 

decrescente da votação obtida. Estão excluídos dessa escolha os membros 

suplentes. No caso das eleições subseqüentes para a Presidência e as Vice-

Presidências, a reunião é  presidida pelo último Presidente da Comissão, se reeleito 

                                                           
720 Conforme quadro apresentado sobre a composição da Comissão de Legislação Participativa no site 
www.camara.gov.br/Internet/comissao/composicao/clp.htm, captado em 10/12/2003.      
721 Art. 25, caput e § 1º, do Regimento Interno da Câmara.        
722 Art. 14, caput e § 5º, do Regimento Interno da Câmara. 
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Deputado, e, na sua falta, o Deputado mais idoso entre os pares com maior número 

de legislaturas.   723

 

Poderá surgir vaga nas Comissões em função de declaração do Presidente da 

Câmara, mediante  comunicação do Presidente da Comissão de perda do lugar do 

Deputado, no caso de se ausentar a cinco reuniões ordinárias consecutivas da 

Comissão ou a um quarto das reuniões, intercaladamente, na mesma sessão 

legislativa, salvo motivo de força maior justificada por escrito à Comissão.  A vaga, 

assim declarada, será preenchida por designação do Presidente da Câmara dentro 

do espaço de três sessões, por indicação do Líder do Partido ou de Bloco 

Parlamentar a que pertencer a vaga, não podendo ser reconduzido à Comissão o 

Deputado faltoso na mesma sessão legislativa.  724

 

O Presidente da Comissão tem função primordial na organização interna das 

atividades da Comissão e nas relações externas desta, tendo competência para as 

seguintes atividades: 

 

a) atividades administrativo-representativas:  

• Assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela comissão 

(inciso I);  

• Dar conhecimento à Comissão de toda a matéria recebida e despachá-la (inciso 

IV); 

• Dar conhecimento à Comissão e às Lideranças da pauta das reuniões, que deve 

atender a forma do Regimento Interno da Câmara e do Regulamento Interno da 

Comissão (inciso V);  

• Enviar à Mesa da Câmara toda a matéria destinada à leitura em Plenário e à 

publicidade (inciso XIII); 

• Representar a Comissão nas suas relações com a Mesa, as outras Comissões e 

os Líderes ou nas relações externas à Casa (inciso XV);  

• Solicitar ao Presidente da Câmara a declaração de vacância na Comissão (inciso 

XVI);  
                                                           
723 Art. 39, caput, e parágrafos, do Regimento Interno da Câmara.   
724 Art. 45, caput e parágrafos, do Regimento Interno da Câmara.   
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• Requerer ao Presidente da Câmara, quando julgar necessário, a distribuição de 

matéria a outras Comissões, quando a matéria comportar o exame de mais de 

três Comissões, entendendo necessária a instalação de Comissão Especial 

prevista no art. 34, inciso II (inciso XX);  

 

b) atividades político-jurídicas: 

• Designar os Relatores e Relatores substitutos para a matéria sujeita a parecer 

(inciso VI);  

• Avocar a relatoria no caso de ausência daqueles (inciso VI) ;  

• Resolver, de acordo com o Regimento, as questões de ordem ou reclamações 

suscitadas na Comissão (inciso XVII); 

• Assinar os pareceres junto com o Relator (inciso XII); 

• Delegar aos Vice-Presidentes a distribuição das proposições, quando considerar 

conveniente (inciso XIX);  

• Solicitar ao órgão de assessoramento institucional, por iniciativa sua ou a pedido 

do Relator, a prestação de assessoria ou consultoria técnico-legislativa ou 

especializada, durante as reuniões da Comissão ou para instruir as matérias  

sujeitas à apreciação desta (inciso XXIII);   

 

c) Atividades ligadas às reuniões da Comissão:  

• Convocar e presidir todas as reuniões da Comissão (inciso II);  

• Fazer ler a ata da reunião anterior e submetê-la a discussão e votação (inciso III); 

• Determinar o registro taquigráfico dos debates, quando julgar necessário (inciso 

XXII);  

• Conceder a palavra aos membros da Comissão, aos Líderes e aos Deputados 

que  a solicitarem (inciso VII); 

• Advertir o orador que se exaltar nos debates (inciso VIII); 

• Interromper o orador que estiver falando sobre o vencido e retirar sua palavra 

quando desobedecer (inciso IX);  

• Conceder vista das proposições aos membros da Comissão pelo prazo máximo 

de  duas sessões, se não se tratar de matéria de urgência; caso mais de um 

membro da Comissão pedir vista ao mesmo tempo, ela será concedida em 
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conjunto e na própria Comissão, excluindo-se o atendimento a pedidos 

sucessivos (art. 41, inciso XI,  c/c art. 57, inciso XVI); 

• Submeter à votação as questões sujeitas à deliberação da Comissão e proclamar 

o respectivo resultado (inciso X);  

• O Presidente poderá funcionar como Relator ou Relator substituto e terá voto nas 

deliberações da Comissão (parágrafo único); 

 

d) Dar publicidade aos atos da Comissão: 

• Fazer publicar no Diário da Câmara dos Deputados e mandar afixar em quadro 

próprio da Comissão a matéria distribuída, com o nome do Relator, data, prazo 

regimental para relatar, e respectivas alterações (inciso XXI);   

• Remeter à Mesa da Câmara, no início de cada mês, sumário dos trabalhos da 

Comissão (inciso XVIII); 

• Remeter à Mesa da Câmara, no fim de cada sessão legislativa, como subsídio 

para a sinopse das atividades da Casa, relatório sobre o andamento e exame das 

proposições distribuídas à Comissão (inciso XVIII);  

• Determinar a publicação das atas das reuniões no Diário da Câmara dos 

Deputados (inciso XIV). 

  

As reuniões da Comissão de Legislação Participativa, na conformidade do art. 46 do 

Regimento Interno da Câmara e por escolha própria, ocorrem uma vez por semana 

às quartas-feiras, às quatorze horas. 725  Destinam-se elas “à apreciação de 

sugestões legislativas, caso em que se faz necessária a presença da maioria de seus 

membros, ou à realização de audiência pública para discussão de matéria 

previamente definida.  Nesse caso, além de não haver exigência de quorum de 

presença, é a única reunião em que há previsão regimental para o uso da palavra por 

convidados”. 726  Aquela exigência do quorum mínimo de metade de seus membros 

para as reuniões que tratam de sugestões legislativas, por envolverem deliberação,  

atende ao previsto no art. 50, caput, do Regimento Interno da Câmara. 

 

                                                           
725 Regimento Interno: Art. 46. As Comissões reunir-se-ão na sede da Câmara, em dias e horas prefixados, 
ordinariamente de terça a quinta-feira, a partir das nove horas, ressalvadas as convocações de Comissão 
Parlamentar de Inquérito que se realizarem fora de Brasília. 
726 Luiz Claudio Alves dos Santos, trabalho citado, p. 19.  
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O prazo para apreciação das matérias na Comissão de Legislação Participativa é de 

dez sessões 727, correspondendo ao prazo concedido para apreciação de matéria em 

regime de prioridade, no Regimento Interno da Câmara, em seu  art. 52, inciso II.   

 

Por sua vez, o Relator dispõe do prazo de cinco sessões para oferecer seu parecer. 
728 Esse prazo, porém, poderá ser prorrogado pelo Presidente da Comissão, a 

requerimento fundamentado do Relator por mais duas sessões. Esgotado o prazo do 

Relator, sem elaboração do parecer, o Presidente poderá avocar a sugestão ou  

designar outro membro para relatá-la no prazo improrrogável de duas sessões, visto 

que os prazos da Comissão atendem ao regime de prioridade do art. 52, inciso II, do 

Regimento Interno da Câmara. 729

 
O Autor da sugestão, o Relator, demais membros e o Líder, podem fazer uso da 

palavra durante a discussão na Comissão, durante quinze minutos improrrogáveis, e 

Deputados que não a integrem, por dez minutos,  sendo facultada a apresentação de 

requerimento de encerramento da discussão após a fala de dez Deputados. 730  

 

Tratando-se de recebimento de sugestão, o Presidente da Comissão mandará 

verificar sobre a existência de outra sugestão anteriormente apresentada e sendo 

objeto de análise e que trate de matéria análoga ou conexa, caso em que fará a 

distribuição por dependência, determinando que seja apensada àquela primeira, 

após sua numeração.  731  

 

A Comissão deve observar, em cada sugestão apresentada,  se está formalmente 

em ordem para tramitar pelas demais Comissões da Casa.  Eventual falha formal não 

constitui motivo para seu não encaminhamento, devendo a Comissão saná-la, 

fazendo as adequações necessárias para conter as mínimas condições de redação e 

técnica para tramitar pelas demais Comissões. 732  

 

                                                           
727 Regulamento Interno da Comissão: Art. 8º. A Comissão deverá examinar as sugestões legislativas e sobre elas 
decidir no prazo de dez sessões. 
728 Parágrafo único, do art. 8º, do Regulamento Interno: “O Relator disporá da metade do prazo concedido à 
Comissão para oferecer seu parecer”.  
729 É o que se depreende da combinação dos §§ 2º e 3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  
730 Art. 57, inciso VII, do Regimento Interno da Câmara. 
731 Regulamento Interno da Comissão, art. 5º.  
732 Regulamento Interno da Comissão, art. 6º. 
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A Comissão deve informar às entidades que apresentaram a sugestão sobre o dia e 

o horário em que sua proposta será discutida e mantê-las informadas também sobre 

a tramitação de sua sugestão. 733 A entidade proponente terá seu nome vinculado à 

sugestão, que ficará registrado em todas as fases do seu andamento pela Câmara. 
734

 

Além das regras contidas no Regulamento Interno da Comissão, o trabalho na 

Comissão de Legislação Participativa, assim como nas demais Comissões, obedece 

a uma série de normas arroladas no Regimento Interno sob o art. 57 e seus incisos. 

 

Dentre estas merece destaque a possibilidade da divisão da matéria apresentada, 

para estudo em partes, distribuindo-as a Relator-Parcial e Relator-Parcial substituto, 

embora escolhidos também Relator-Geral e Relator-Geral substituto, que englobarão 

as várias partes num parecer único para envio à Mesa.  

 

Qualquer membro da Comissão pode pedir vista do processo, individualmente, pelo 

prazo máximo de duas sessões. Quando mais de um membro da Comissão pedir 

vista simultaneamente, será considerada vista conjunta e será feita na sede da 

própria Comissão.  Não se admite atendimento a pedidos sucessivos.  735  

 

Qualquer integrante da Comissão que questionar alguma ação ou omissão da 

mesma pode solicitar esclarecimento, perante o Presidente da Comissão, a respeito 

da forma de condução dos trabalhos, sobre a aplicação do Regimento Interno ou, 

mesmo, da Constituição, que se traduzem em questão de ordem 736.  Só depois que 

este dirigente resolver a questão, de forma conclusiva, poderá ser apresentado 

recurso contra essa solução, por escrito, ao Presidente da Câmara, sem efeito 

suspensivo quanto à tramitação da matéria em que a dúvida se insere. 737   
 

A sociedade civil organizada pode apresentar perante a Comissão sugestões   de 

leis, nos mais variados campos de formulação das políticas públicas, requerer 
                                                           
733 Regulamento Interno da Comissão, arts. 7º e 10. 
734 Regulamento Interno da Comissão, art. 9º. 
735 Regimento Interno da Câmara, art. 57, inciso XVI. 
736 “Solicitação de esclarecimento a respeito da forma de condução dos trabalhos legislativos, em caso de dúvida 
sobre a interpretação do regimento na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição”.   Glossário  de 
Termos Legislativos e Orçamentários, no site http://www2.camara.gov.br/glossario/l.html . 



  
 

223

fiscalização na administração pública e cobrar o cumprimento dos direitos individuais 

e coletivos.  

 

A entidade que apresentar sugestões deve juntar os seguintes documentos 

atualizados: a) comprovação de estar registrado, em cartório ou em órgão do 

Ministério do Trabalho e  b) documentação legal que comprove a composição da 

diretoria e os responsáveis, judicial e extrajudicialmente, pela entidade. 738  Essa 

exigência visa atestar a regularidade de funcionamento da entidade e fazer conhecer 

os seus objetivos sociais, com o fim de caracterizar a participação da sociedade civil, 

por intermédio de entidade organizada, já constituída legalmente na época da 

apresentação da sugestão.  Neste sentido, a Presidência da Comissão poderá 

solicitar informações e documentos adicionais, quando julgar conveniente para a 

identificação da entidade e de seu funcionamento.  739  Pretende-se, dessa forma, dar 

cumprimento aos objetivos contidos no art. 254, do Regimento Interno da Câmara, do 

seguinte teor: 

 

Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida 

mediante o oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres 

técnicos, de exposições e propostas oriundas de entidades científicas e 

culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea a do inciso XVII 

do art. 32.  (grifamos) 

 

Ademais, não serão conhecidas sugestões de iniciativas legislativas quando 

oferecidas por órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes e das diferentes esferas, União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, ressalvando-se aqueles com participação paritária da sociedade civil, de 

que são ilustrativos os Conselhos paritários.  Nem poderia ser de outra forma, caso 

contrário haveria interferência de órgãos ligados aos demais Poderes instituídos, 

servindo essas restrições para reforçar a idéia de que apenas a participação da 

sociedade civil tem sede nessa apresentação de sugestões.  Excluem-se, 

                                                                                                                                                                                
737 Regimento Interno da Câmara, art. 57, inciso XXI.  
738 Regulamento Interno da Comissão, art. 2º. 
739 Art. 2º, § 1º, do Regulamento Interno da Comissão.  
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igualmente, os organismos internacionais da possibilidade de apresentar sugestões, 

pelo respeito ao princípio da soberania nacional na atividade legiferante . 740

 

De maneira sintética, Luiz Claudio Alves dos Santos aponta que a análise das 

sugestões legislativas constitui a atividade-fim da Comissão de Legislação 

Participativa, constituindo “um processo essencial daquele Órgão”. 741 Enfatiza, 

ainda, que a Comissão não possui campo temático específico, nem área de atividade 

delimitada, podendo, assim, analisar matérias que versem sobre qualquer tema ou 

que se insiram em quaisquer áreas de atividade.  No entanto, “sua atuação 

dependerá, sempre,  de provocação externa, isto é, a CLP só exercerá suas funções 

à medida que a sociedade civil apresentar sugestões de iniciativa legislativa ou 

demais instrumentos de participação atinentes à competência da Comissão”. 742

 

Para descrever a competência material da Comissão Permanente de Legislação 

Participativa, Regina Maria Groba Bandeira, Consultora Legislativa da Câmara dos 

Deputados, analisa os arts. 58 743 e 61, § 2º,  744  da Constituição Federal, e a 

distingue  da competência material da iniciativa popular. 

 

Infere desses dispositivos que as Comissões da Câmara dos Deputados e o povo, 

assim como os demais órgãos e autoridades referidas, têm iniciativa legislativa 

limitada aos preceitos constitucionais. Como exemplo, uma comissão ou  um 

Deputado não tem competência para apresentar projeto de lei sobre matéria de 

iniciativa reservada ao Presidente da República, nos termos do § 1º do art. 61. 745

                                                           
740 Art. 3º, incisos I e II, do Regulamento Interno da Comissão.  
741 Trabalho citado, p. 13. 
742 Luiz Claudio Alves dos Santos, trabalho citado, p. 19.   
743 Art.58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma 
e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.    
744 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição. (...)  § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.    
745  Art. 61, § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I – fixem ou modifiquem  os 
efetivos das Forças Armadas; II – disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) organização administrativa e judiciária, 
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; c) servidores 
públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; d) 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e) 



  
 

225

 

Por sua vez, a Comissão Permanente de Legislação Participativa foi concebida para 

viabilizar as propostas legislativas populares de forma diversa da prevista no  § 2º, do 

art. 61, da Carta Política. Com efeito, a Resolução nº 21, de 2001, da Câmara dos 

Deputados, alterando o art. 254, do Regimento Interno 746 , alçou esse novo órgão à 

condição de autor das sugestões da sociedade civil, com o que atendeu o requisito 

constitucional relativo à competência para desencadear o processo legislativo.  Por 

sua vez, o novo inciso no art. 32 do Regimento, que relaciona as comissões 

permanentes, dispôs sobre seu campo temático ou área de atividade da seguinte 

forma: 

 

Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos 

temáticos ou áreas de atividade:  

.......................................................................................................... 

.XVII - Comissão de Legislação Participativa:  
 
a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos 

de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade  civil, exceto 

partidos políticos; 
b) pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades 

científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea 

a. 
.............................................................................................................” 

 

Entende a Consultora que o texto regimental não estabelece limitações materiais à 

Comissão de Legislação Participativa e, portanto, não cabe ao intérprete da lei  

restringir o alcance da norma com o intuito de cercear prerrogativas parlamentares. 

Fundamenta isto com o “entendimento do significado da autoria de proposição 

legislativa, que não se limita ao aspecto formal, consoante mandamento   

constitucional.“ 

                                                                                                                                                                                
criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; f) 
militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, 
reforma e transferência para a reserva.”   
746 V. p. 220 e 221 deste estudo.  
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Prossegue, concluindo: 

 

“De outra forma, caracterizaria burla ao mandamento da Lei Maior que 

legitima tanto a iniciativa popular e a de comissão para dar início ao processo 

de elaboração das leis, nos exatos termos do art. 61. Ademais, não se pode 

impedir o juízo político ao autor  de qualquer proposição, por imperativo 

lógico”. 

 

“Ressalte-se que a Comissão aludida não foi criada para fazer as vezes das 

comissões permanentes temáticas da Casa. Sua atuação é prévia à das 

demais comissões, eis que o seu  escopo é tão-somente o de desencadear a 

apreciação das matérias por ela aprovadas, sendo mais um canal entre a 

sociedade e seus representantes no Congresso Nacional.  Daí porque 

competente a Comissão Permanente de Legislação Participativa para o 

exame da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito, sob o 

prisma da conveniência política, das sugestões da sociedade civil que se 

enquadrem na competência das comissões permanentes da Casa, atendidos 

os pressupostos constitucionais e regimentais”.  747   

 

Dessa forma, está a Comissão de Legislação Participativa habilitada a proceder ao 

exame da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e de mérito, sob o 

ponto de vista da conveniência política das sugestões que as entidades legalmente 

constituídas e representando segmentos da sociedade civil apresentem perante a 

Comissão. 

 

Por outro lado, o conteúdo da alínea b, do inciso XII, do art. 32, do Regimento Interno 

da Câmara, gerou dúvidas, levando à elaboração de parecer pela Consultora 

                                                           
747 Parecer de Regina Maria Groba Bandeira, Consultora Legislativa da Área I Direito Constitucional, Eleitoral, 
Municipal, Administrativo, Processo Legislativo e Poder Judiciário, como Nota Técnica 2, de análise da 
competência material da Comissão Permanente de Legislação Participativa, outubro de 2001, 
http://www.camara.gov.br/internet/diretoria/Conleg/Notas/113077.pdf.      
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Legislativa Paula Ramos Mendes sobre o entendimento das expressões “pareceres 

técnicos”, “exposições” e “propostas”. 748   
 

Remete o parecer ao conteúdo do art. 254, do Regimento Interno da Casa anterior à 

Resolução nº 21/2001, que criou a Comissão de Legislação Participativa, nos 

seguintes termos: 

 

“Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida através 

do oferecimento de pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de 

entidades científicas e culturais, de associações e sindicatos e demais 

instituições representativas.  

 

Parágrafo único. A contribuição da sociedade civil será examinada por 

Comissão cuja área de atuação tenha pertinência com a matéria contida  no 

documento recebido.” 

 

Observamos que, na forma da redação antiga, a apresentação poderia ser feita 

diretamente à Mesa da Câmara, que faria o encaminhamento à Comissão que 

entendesse competente para a matéria.  

 

No entanto, a aprovação da Resolução de 2001, afirma a Consultora, além de 

acrescentar inciso ao art. 32 do Regimento Interno, criando a Comissão de 

Legislação Participativa, alterou outros artigos, inclusive o mesmo artigo 254, dando-

lhe nova redação: 

 

“Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida 

mediante o oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres 

técnicos, de exposições e propostas oriundas de entidades científicas e 

culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea  a do inciso XVII 

do art. 32. 

 

                                                           
748 Consultora Legislativa da Área I, Direito Constitucional, Eleitoral, Municipal, Direito Administrativo, 
Processo Legislativo e Poder Judiciário, Nota Técnica 308044, , em junho de 2003,  sob o título “Conceito das 
expressões ‘pareceres técnicos’, ‘exposições’ e ‘propostas’, www.camara.gov.br.  
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§ 1º As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o disposto no inciso 

I do art.253, receberem parecer favorável da Comissão de Legislação 

Participativa serão transformadas em proposição legislativa de sua iniciativa, 

que será encaminhada à Mesa para tramitação.  

 

§ 2º As sugestões que receberem parecer contrário da Comissão de 

Legislação Participativa serão encaminhadas ao arquivo. 

 

§ 3º  Aplicam-se à apreciação das sugestões pela Comissão de Legislação 

Participativa, no que couber, as disposições regimentais relativas ao trâmite 

dos projetos de lei nas Comissões.  

 

§ 4º As demais formas de participação recebidas pela Comissão de 

Legislação Participativa serão encaminhadas à Mesa para distribuição à 

Comissão ou Comissões competentes para o exame do respectivo mérito, ou 

à Ouvidoria, conforme o caso.” 

 

Considera a Consultora que a maior inovação ocorreu por conta das sugestões de 

iniciativa legislativa, possibilitando a apresentação de sugestões de projetos de lei 

complementar, lei ordinária, resolução, decreto legislativo e requerimentos.  

 

Entende, ainda, a Consultora que o termo propostas tem semelhança com 

sugestões, pelo que estas, possivelmente, iriam esvaziar o sentido das primeiras, 

levando aquelas a cair em desuso.  

 

Diversamente, o sentido de pareceres técnicos e exposições da sociedade civil vem 

sendo mantido sem alteração no decorrer do tempo de vigência da Resolução nº 17, 

de 1989, que aprovou o atual Regimento Interno.  A alteração que aponta, trazida 

pela Resolução nº 21, de 2001, é quanto ao encaminhamento dessas formas de 

participação da sociedade civil.  

 

Anteriormente eram encaminhadas unicamente pela Mesa às Comissões 

Permanentes, para seu exame. Atualmente, porém,  podem ser recebidas também 

pela Comissão de Legislação Participativa, encaminhando-as à Mesa Diretora, para 
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que  esta  decida  qual Comissão Permanente tem competência para sua análise, 

nos termos da atual redação do § 4º, do art.254, do Regimento Interno da Câmara.   

 

É distinta a competência da Comissão de Legislação Participativa consoante receba 

sugestões de iniciativa legislativa ou de pareceres técnicos e exposições.  

 

No caso das sugestões, enfatiza a Consultora, são elas apreciadas pela própria 

Comissão de Legislação Participativa, que, uma vez  aprovando,  as transformarão 

em proposições de sua autoria, tramitando regularmente na Casa. Entende, 

igualmente, que as propostas referidas no art. 32, XVII, b, e no caput do art.254, do 

Regimento Interno, devem ser tratadas como sugestões de iniciativa legislativa. 

 

Por sua vez, os pareceres técnicos e as exposições não constituem objeto de 

apreciação pela Comissão de Legislação Participativa, servindo esta unicamente 

como “canal  de ligação entre a sociedade civil e a Câmara dos Deputados”, 

consoante conclui a Consultora Paula Ramos Mendes. 

 
Podemos observar que, desde a fase de instalação da Comissão até 25 de 

novembro de 2004, as sugestões de iniciativa legislativa podiam referir-se às 

seguintes espécies normativas 749 : 

 

a) projeto de lei complementar, sendo classificada pela Comissão como Sugestão de 

Lei Complementar; 

b) projeto de lei ordinária, como Sugestão de Projeto de lei; 

c) projeto de decreto legislativo, como Sugestão de Projeto de Decreto Legislativo; 

d) projeto de resolução, como Sugestão de Projeto de Resolução; 

e) projeto de consolidação, como Sugestão de Projeto de Consolidação; 

 

As sugestões envolvendo emendas referiam-se a: 

 

a) emenda ao parecer preliminar do projeto de lei orçamentária anual, como 

Sugestão de Emenda ao Parecer Preliminar do Projeto de Lei Orçamentária Anual; 

                                                           
749 Nos termos do Regulamento Interno da CLP, aprovado em 12 de setembro de 2001. 
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b) emenda ao projeto de lei orçamentária anual, sendo denominada Sugestão de 

Emenda à Lei Orçamentária Anual; 

c) emenda ao projeto de lei do plano plurianual, como Sugestão de Emenda ao Plano 

Plurianual. 

 

As sugestões podiam, ainda, referir-se a requerimentos no seguinte sentido: 

 

a) requerimento solicitando a realização de audiência pública, denominando-se 

Sugestão  de Requerimento de Audiência Pública; 

b) requerimento solicitando depoimento de autoridade ou cidadão que possam  

contribuir para os trabalhos da Comissão, como Sugestão de Requerimento de 

Depoimento; 

c) requerimento de informação ou de pedido de informação a Ministro de Estado, 

devidamente fundamentado, como Sugestão de Requerimento de Informação; 

d) requerimento de convocação, devidamente fundamentado, de Ministro de Estado  

ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da 

República  750, sendo denominado Sugestão de Requerimento de Convocação. 

 

Podemos vislumbrar nesta forma de sugestão - convocação de membro do Poder 

Executivo – a caracterização de uma das formas de participação administrativa, 

mencionada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto como de iniciativa administrativa, 

existente em alguns países e que faltava no Brasil.  Estar-se-ia dando, assim, início à 

ampliação do instituto da iniciativa popular para possibilitar também a iniciativa em 

uma decisão administrativa, ainda que partindo de participação legislativa por 

intermédio da Comissão de Legislação Participativa, porém visando promover uma 

iniciativa administrativa.  751  
 

Ademais, a própria Constituição Federal insere entre a competência das Comissões 

a convocação de Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos 

                                                           
750 Mencionados no caput do art. 50, da Constituição Federal. O texto é o seguinte: “Art. 50. A Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou 
quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem 
justificação adequada”.  
751 Vide comentário de Diogo de Figueiredo Moreira Neto à p. 149 e nota 523.  
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inerentes a suas atribuições. 752  Nessa conformidade, a iniciativa da sociedade civil 

organizada  para requerer referida convocação por via da Comissão de Legislação 

Participativa seria uma extensão dessa competência das Comissões.  

 

Mais recentemente, o Regulamento Interno aprovado em 25 de novembro de 2004 

ampliou a competência da Comissão de Legislação Participativa.  

 

Vale a pena conferir parte da Justificação que acompanhou a proposta que se 

transformou na Resolução Interna nº 01, de 2004:  

 

“O objetivo principal das alterações propostas ao atual texto do Regulamento 

Interno desta Comissão é o de ajustar este às regras do Regimento Interno da 

Casa.  O texto atual restringe as prerrogativas desta Comissão em relação às 

demais. Esta correção proporcionará à Comissão o desempenho dos mesmos 

poderes inerentes às outras Comissões Permanentes da Casa.” 

 

As alterações trazidas visavam incluir:  

 

1. Entre as sugestões de emendas: 

 

a) emenda às proposições 753  distribuídas às Comissões Permanentes por 

envolverem matéria de sua  competência para discussão e votação de parecer e 

sujeitas à deliberação do Plenário 754, denominando Sugestão de Emenda de 

Plenário; 

b) emendas às proposições de projetos de lei distribuídas às Comissões 

Permanentes para discutir e votar, dispensada a competência do Plenário da Câmara 
755 , chamando de Sugestão de Emenda. 

                                                           
752 Inciso III, do§ 2º, do art. 58, da Constituição Federal: “§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, cabe: (...) III – convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a 
suas atribuições.” 
753 Segundo o Regimento Interno da Câmara: “Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da 
Câmara. § 1º As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, 
indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle. § 2º Toda proposição deverá ser 
redigida com clareza, em termos explícitos e concisos, e apresentada em três vias, cuja destinação, para os 
projetos, é a descrita no § 1º do art. 111. § 3º Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado 
objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente.”  
754 Consoante o art. 24, inciso I, do Regimento Interno da Câmara. 
755 Consoante o art. 24, inciso II, do Regimento Interno da Câmara. 
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Consoante ensina Raul Machado Horta, “a Constituição preferiu conferir às 

Comissões Permanentes e Temporárias do Congresso Nacional (art. 58, § 2º), de 

modo geral, e não à Comissão Especial de forma restrita, a competência para discutir 

e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento, a deliberação pelo 

plenário”. 756   

 

Podemos observar que essa competência vale também para a Câmara dos 

Deputados, ex-vi do art. 24, inciso II, do seu Regimento Interno.   

 

No entanto, a Comissão de Legislação Participativa, até o novo Regulamento Interno  

de 2004, não tinha competência para receber sugestões de emendas a essas 

proposições cuja apreciação se substitui ao Plenário.  Já o novo Regulamento da 

Comissão acrescenta a competência de apresentação de sugestões de emendas a 

essas proposições que, nos termos do art. 24, inciso II, do Regimento Interno, 

dispensarem a competência do Plenário. Ela não estará deliberando sobre essas 

proposições, mas  recebendo e apreciando a própria emenda apresentada em forma 

de sugestão.  

 

c) emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, denominando Sugestão de Emenda à 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. Importa ressaltar que, de acordo com o art. 25, 

inciso I, da Resolução nº 01/2001, do Congresso Nacional  (alterada pelas 

Resoluções nºs 1/2003-CN e 2/2003-CN), as Comissões Permanentes poderão 

apresentar até cinco emendas a cada um dos projetos de: Lei Orçamentária Anual, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. 757

 

2. Entre outras inovações, consta uma nova forma de sugestão, a de indicação 

sugerindo aos Poderes Executivo ou Judiciário a adoção de providência, a realização 

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua 

iniciativa exclusiva, denominando-se Sugestão de Indicação.  758

 
                                                           
756 Raul Machado Horta, ob. cit., p. 549-550.     
757 Nossa Vivência e a difusão da idéia pelo País: uma análise estatística, 2004, Comissão de Legislação 
Participativa, Câmara dos Deputados,  p. 32. 
758 Regulamento Interno, art. 4º, inciso X.  
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Aqui, também, vemos uma forma de iniciativa administrativa popular, referida por 

Diogo Moreira Figueiredo Neto, porquanto se trata de provocar, por via do Poder 

Legislativo,  a  atuação dos Poderes Executivo e Judiciário  para tomarem 

determinadas medidas de sua competência funcional.   

 

Percebe-se, ainda, nessa forma de sugestão o cumprimento de uma das atribuições 

de competência outorgada pela Constituição Federal às Comissões no sentido de 

receber “petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa 

contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas” ex-vi do inciso IV, do 

§ 2º, do art. 58.  

 

3. Interessante novidade trazida no Regulamento, ainda, é a possibilidade de 

participação de qualquer cidadão nas reuniões plenárias de audiências públicas da 

Comissão de Legislação Participativa, destinadas a ouvir representantes de 

entidades da sociedade civil organizada, podendo fazer uso da palavra, mediante 

inscrição prévia e a critério do seu Presidente. 

 

Essa faculdade foi destacada em trecho da Justificação que acompanhou a proposta  

de alteração do Regulamento Interno, que segue: 

 

“A nova redação do art. 11 do Regulamento Interno desta Comissão vem  ao 

encontro das inúmeras e antigas reivindicações da sociedade civil organizada 

e dos cidadãos em geral, quanto ao direito de se manifestarem nas reuniões 

de audiências públicas deste Órgão, principalmente nas reuniões realizadas 

com o objetivo de avaliar o grau da participação popular em nossos trabalhos 

e os reflexos dessa ação conjunta perante a sociedade.” 

 

As sugestões são analisadas por  um Relator, designado pelo Presidente da 

Comissão, que dá parecer sobre as sugestões, determinando o arquivamento, na 

hipótese de parecer contrário, ou sua transformação em projeto de lei, em caso de 

voto favorável.  O prazo para o Relator apresentar seu parecer é de cinco sessões, 

consoante estabelece o Regulamento Interno da Comissão, em seu artigo 8º, 

parágrafo único.  O Relator analisa apenas o aspecto material da proposta, pois 

aspectos formais deverão ser sanados pela própria Comissão. 
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O parecer do Relator é discutido e votado pelo Plenário da Comissão, em reunião 

cuja pauta o tenha incluído.  Caso a Comissão  concorde com a rejeição da 

sugestão, ela será arquivada. 

 

O projeto de lei que resultar de alguma sugestão legislativa tramitará como proposta 

da Comissão de Legislação Participativa, mas a iniciativa será creditada à entidade 

que a patrocinou. 759  A proposta é encaminhada à Mesa da Câmara, seguindo a 

tramitação de matéria em regime de prioridade. 760  Depois de aprovada a proposta 

pela Comissão de Legislação Participativa, é encaminhada para a Mesa da Câmara 

que fará sua distribuição para tramitar pelas Comissões temáticas.  Forçosamente, 

deverá, primeiro, passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, 

caso  haja necessidade de sua adequação financeira e orçamentária, posteriormente 

também pela Comissão de Finanças e Tributação.  

 

Os projetos de lei nascidos na Comissão terão o mesmo status das proposições de 

iniciativa dos parlamentares. 

 
5.4   No Direito Comparado 
 

Algumas instituições encontradas no Direito Comparado serviram como inspiração 

para a criação da Comissão de Legislação Participativa. 761   O que mais se 

assemelha à idéia da sugestão legislativa nesses ordenamentos é o direito de 

petição em seu significado mais amplo.    

                                                           
759 Para indicar o grande entusiasmo com a criação da Comissão de Legislação Participativa, merecem citação as 
notícias trazidas pelo Noticiário da Câmara dos Deputados e as declarações do Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Aécio Neves, ali transcritas: “A nova comissão e a Ouvidoria-Geral da Câmara, também 
criada por proposta do presidente, serão os instrumentos de participação direta da sociedade no processo 
legislativo. ‘A democracia brasileira é representativa e esta característica será preservada’, disse Aécio Neves, 
ressalvando porém que os novos mecanismos criam, de certa forma, um espaço para a democracia direta. 
‘Somados os votos de todos os deputados, temos algo como 35 milhões de eleitores representados. Restam cerca 
de outros 70 milhões de eleitores que poderão participar através dos novos canais’, prosseguiu.”  
www.camara.gov.br, Comissão participativa será instalada ainda em junho, 1º de junho de 2001. 
760 A Cartilha da Comissão Permanente de Legislação Participativa confirma que a proposição oriunda de 
sugestão legislativa segue tramitação em regime  de prioridade, às fls. 28.  
761 As citações legislativas têm como fonte as “Notas sobre o Legislativo e a participação da sociedade”, de 
autoria da Comissão de Legislação Participativa, Câmara dos Deputados: Pesquisa e Redação: Dr. Antônio 
Otávio Cintra, Consultor Legislativo, e Dra. Paula Ramos Mendes, Consultora Legislativa; Organização, revisão 
e criação: Comissão de Legislação Participativa: Luiz Claudio Alves dos Santos, Marúcia Ferreira Lima e Paulo 
Hummel Júnior.  
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A legislação de Portugal conta com o direito de petição, assim como prevê que 

petições sejam dirigidas à Assembléia da República. O direito de petição está 

previsto no artigo 52, da Constituição de Portugal, nos seguintes termos:   
 

“1. Todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou coletivamente, 

aos órgãos de soberania ou a quaisquer autoridades petições, 

representações, reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos, da 

Constituição, das leis ou do interesse geral e bem assim o direito de serem 

informados, em prazo razoável, sobre o resultado da respectiva apreciação. “ 

“2. A lei fixa as condições em que as petições apresentadas coletivamente à 

Assembléia da República são apreciadas pelo Plenário. (...)” 

  

O exercício do direito de petição é regulado pela Lei nº 43/90 762, em que se faz 

distinção entre o direito de petição, que podemos denominar stricto sensu, destinado 

unicamente à defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, cuja titularidade 

é de todos 763, e o direito de petição, lato sensu, enquanto “instrumento de 

participação política democrática”, cuja titularidade restringe-se aos cidadãos 

portugueses. 764 Em ambas as situações, ele pode ser exercido individual ou 

coletivamente.   

 

A definição legal do  direito de petição é “a apresentação de um pedido ou de uma 

proposta, a um órgão de soberania ou a qualquer autoridade pública, no sentido de 

que tome, adote ou proponha determinadas medidas”. 765  Além de ser considerado 

                                                           
762 Publicada no Diário da República I Série nº 184, de 10 de agosto de 1990, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 6/93, publicada no Diário da República I Série A nº 50, de 1 de março de 1993.    
763 Previsto na Constituição do Brasil de 1988 sob o art. 5º, inciso XXXIV, todas as Constituições do Brasil têm 
adotado o direito de petição neste sentido estrito, conforme acentua o Min. Rel. Celso de Mello, na ADIn 1.247-
9/PA: “O direito de petição, presente em todas as Constituições brasileiras, qualifica-se como importante 
prerrogativa de caráter democrático. Trata-se de instrumento jurídico-constitucional posto à disposição de 
qualquer interessado – mesmo daqueles destituídos de personalidade jurídica --, com a explícita finalidade de 
viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de direitos ou valores revestidos tanto de natureza pessoal 
quanto de significação coletiva”. (DJ de 08/09/1995, Ementário 1.709-01), in Constituição do Brasil integrada 
com a legislação e a jurisprudência do STF, André Ramos Tavares, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 23, nota de 
rodapé 116j. 
764 “Art. 4º: 1. O direito de petição, enquanto instrumento de participação política democrática, é exclusivo dos 
cidadãos portugueses. 1. Os estrangeiros e os apátridas que residam em Portugal gozam do direito de petição para 
defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. 3. O direito de petição é exercido individual ou 
coletivamente. 4. Gozam igualmente do direito de petição quaisquer pessoas coletivas legalmente constituídas.” 
765 Art. 2º, inciso 1, da Lei 43/90, de Portugal. 
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um direito universal e gratuito, o exercício do direito de petição não pode ser obstado 

ou dificultado por qualquer entidade, pública ou privada, incluindo a livre escolha de 

assinaturas e a prática dos demais atos necessários. São oferecidas garantias ao 

livre exercício do direito de petição e, ao mesmo tempo, são estabelecidas 

responsabilidade criminal, disciplinar ou civil ao peticionante, se do seu exercício 

resultar ofensa ilegítima de interesse legalmente protegido. 766  

 

Inexiste procedimento específico para o exercício desse direito, exigindo-se, porém, 

a forma escrita e assinatura dos titulares, ou alguém a seu rogo, se aqueles não 

puderem assinar, podendo ser encaminhada a petição por via postal, por telégrafo, 

telex, telefax e outros meios de telecomunicação.  A entidade destinatária convidará 

o peticionante a completar o pedido quando o texto for ininteligível ou deixe  de 

especificar corretamente o objeto da petição ou quando falte a identificação completa 

do peticionante ou faltem dados sobre seu domicílio, dentro do prazo não superior a 

vinte dias, caso contrário haverá o arquivamento liminar da petição.  Quando se tratar 

de petição coletiva, ou em nome coletivo, a identificação de um dos signatários será 

suficiente. 767    

 

Em especial quanto às petições dirigidas à Assembléia da República, elas obedecem 

ao previsto no Capítulo III, da Lei 43/90, artigos 15 a 21, abrangendo a tramitação, 

efeitos, poderes da comissão, diligência conciliadora, sanções, apreciação pelo 

Plenário e publicação.   

 

No que se refere à tramitação, devem elas ser endereçadas ao Presidente da 

Assembléia da República, sendo encaminhadas para apreciação pelas comissões 

competentes em razão da matéria ou mesmo por comissão constituída 

especialmente para essa finalidade, que poderá ouvir aquelas. A composição e o 

funcionamento dessas comissões estão previstas no Regimento da Assembléia da 

República.  A comissão competente verifica, como preliminar, se existe algumas das 

causas legais que fundamentem seu indeferimento liminar 768 ou se falta o 

                                                           
766 Arts. 5º,  6º e 7º, da Lei 43/90.  
767 Art. 9º, da Lei 43/90. 
768  Lei 43/90, artigo 12º (Indeferimento liminar) – A petição é liminarmente indeferida quando for manifesto 
que: a) a pretensão deduzida é ilegal; b) visa a reapreciação de decisões dos tribunais, ou de atos administrativos 
insusceptíveis de recurso; c) visa a reapreciação, pela mesma entidade, de casos já anteriormente apreciados na 
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cumprimento das exigências mínimas de forma escrita e assinatura dos titulares ou 

quando o texto carecer de compreensão ou de especificação correta do objeto da 

petição ou, ainda,  quando falte a identificação completa do peticionante ou faltem 

dados sobre seu domicílio. A partir da reunião em que se faz  o exame preliminar da 

petição, a comissão competente terá o prazo prorrogável de sessenta dias para sua 

apreciação. Quando ocorrer a necessidade de saneamento de dados, esse prazo 

começa a correr na data em que forem supridas as deficiências verificadas. Após o 

exame da petição, a comissão elabora um relatório final, a ser enviado ao Presidente 

da Assembléia da República, e, se for o caso, contendo a proposta das providências  

adequadas. 769   

 

Conforme o resultado do seu exame, destinos diferentes podem ser dados às 

petições:   

 

a) permanecer na Assembléia: 

• para ser apreciada pelo Plenário, caso sejam subscritas por mais de quatro mil 

cidadãos ou quando o relatório elaborado pela comissão justifique sua apreciação 

pelo Plenário  em função da importância social, econômica ou cultural e a 

gravidade da situação objeto da petição; 770  

• para elaboração da medida legislativa que se mostre justificada, mediante 

proposta por qualquer deputado ou grupo parlamentar; (“c”) 

• para a iniciativa do inquérito parlamentar. (“i”) 

 

b)  encaminhamento ao Poder Executivo 771 : 

• para conhecimento ao Ministro competente em razão da matéria por intermédio 

do Primeiro Ministro, para eventual medida legislativa ou administrativa; (“d”) 

                                                                                                                                                                                
seqüência do exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos de 
apreciação. 2. A petição é ainda liminarmente indeferida se: a) for apresentada a coberto de anonimato e do seu 
exame não for possível a identificação da pessoa ou pessoas de quem provém; b) carecer de qualquer 
fundamento. 
769 Lei 43/90, art. 15, incisos 1 a 6. 
770 Lei 43/90, art. 16, 1, “a”, c/c art. 20, 1. 
771 Nas palavras de Jorge Miranda, “(...) a Constituição de1976 ostenta algumas marcas de originalidade (ou de 
relativa originalidade): (...) na coexistência de semipresidencialismo a nível de Estado, sistema de governo 
parlamentar a nível de regiões autônomas e sistema directorial a nível de municípios”, em “O Parlamento de 
Portugal, em Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 40, n 159, jul./set 2003, p. 228. 
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• para conhecimento, pelas vias legais, a qualquer outra autoridade competente em 

razão da matéria  visando a tomada de medida para solucionar o problema 

suscitado; (“e”) 

• para sua remessa, por cópia, à entidade competente em razão da matéria para  a 

sua apreciação e para eventual tomada de decisão que lhe caiba no caso. (“b”)  

 

c)  encaminhamento ao Procurador-Geral da República, caso haja indícios para o 

exercício de ação penal. (“f”) 

 

d)  remessa ao Provedor de Justiça 772 para as medidas do art. 23 da Constituição 

(“g”). 

 

e)  encaminhamento aos peticionantes: 

• para informar-lhes sobre direitos que revelem desconhecer e sobre vias que, 

eventualmente, podem tomar para obter o reconhecimento de um direito, a 

proteção de um interesse ou a reparação de um prejuízo; (“j”) 

• para esclarecer os peticionantes ou o público em geral sobre qualquer ato do 

Estado e demais entidades públicas com relação à gestão dos assuntos públicos 

que a petição tenha questionado. (“l”) 

 

f) arquivamento da petição, dando conhecimento ao peticionante ou peticionantes. 

(“m”) 

 

A comissão tem poderes para ouvir os titulares da petição, sendo que a falta de seu 

comparecimento, sem justificação, terá como sanção o arquivamento do respectivo 

processo. Poderá, ainda, a comissão solicitar depoimentos de cidadãos e requerer e 

obter informações e documentos dos órgãos dos demais Poderes ou de entidades 

públicas ou privadas, respeitada a legislação sobre segredo de Estado, segredo de 

justiça ou sigilo profissional, podendo ela solicitar à Administração Pública as 

diligências que considerar necessárias. O não atendimento a essas convocações ou 

o não cumprimento das diligências constitui crime de desobediência, sem prejuízo do 

procedimento disciplinar que poderá acarretar. Mediante proposta do relator e após o 
                                                           
772 “O Provedor de Justiça corresponde ao Ombudsman nórdico”, nas palavras de Jorge Miranda, em “O 
Parlamento de Portugal”, em Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 40, n 159, jul./set 2003, p. 228. 
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exame da questão suscitada na petição, a comissão poderá solicitar que as 

entidades competentes tomem posição sobre a matéria, tendo esse pedido  

prioridade sobre quaisquer outros serviços da Administração Pública e deve ser 

cumprido no prazo máximo de vinte dias.  773

 

Finalizados os procedimentos apontados, pode, ainda, a comissão realizar uma 

diligência conciliadora, mediante justificativa adequada.  Nesse caso, o presidente da 

comissão convocará a entidade em causa para dar-lhe a oportunidade de corrigir a 

situação ou reparar as conseqüências que deram origem à petição. 774   

 

Tomam configuração diferente as petições subscritas por mais de quatro mil  

cidadãos ou quando houver relatório e parecer favorável para tanto, em função de 

sua importância social, econômica ou cultural e da gravidade da situação relatada na 

petição, que serão apreciadas pelo Plenário da Assembléia da República. Embora a 

matéria constante da petição não venha a ser submetida à votação, com base nela 

qualquer Deputado ou grupo parlamentar pode exercer o direito de iniciativa, nos 

termos do Regimento.  Quando da apreciação da iniciativa, a petição, que a motivou, 

será avocada.  O primeiro signatário da petição será comunicado sobre o andamento 

desse procedimento, informando-lhe sobre os debates e a eventual apresentação de 

proposta com ela conexa e o resultado da respectiva votação. 775  A nosso ver, esse 

direito de iniciativa decorrente da apresentação da petição apresenta forte 

semelhança com a iniciativa popular de lei de nosso ordenamento jurídico, consoante 

previsto na  Constituição de 1988, sob o § 2º, do art. 61. 776

 

Na Austrália, o termo petição significa um “pedido de ação”. Por seu intermédio, 

qualquer cidadão ou residente, ou grupo de cidadãos ou residentes, pode pleitear 

junto à Câmara dos Representantes (House of Representatives) para que inicie uma 

lei ou repila ou mude uma lei já existente ou aja com certa finalidade ou para o 
                                                           
773 Lei 43/90, art. 17 c/c art. 19.  
774 Idem, art. 18. 
775 Idem, art. 20. 
776 A exigência de subscrição para a iniciativa popular de lei em Portugal é mais reduzida em relação ao número 
de sua população ativa, quando comparado com a iniciativa popular de lei no Brasil que exige a assinatura de 1%   
do eleitorado, porquanto a assinatura por 4.000 mil cidadãos em Portugal corresponde a, aproximadamente,   0,07 
% da população ativa de cinco milhões e meio de pessoas, que podem ser consideradas como eleitores.  Se 
considerarmos a população total de dez milhões e quinhentos mil de pessoas, essa porcentagem cairia para     0,03 
%.   Os dados sobre população foram obtidos na Internet, www.icep.pt/portugal/portugal.asp.   
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benefício de um grupo determinado.  Constitui fato mais raro que a petição busque a 

retificação de uma ofensa ou prejuízo a uma pessoa, como, por exemplo, a correção 

de um erro administrativo.  A petição deve conter matéria atinente à esfera de 

competências da Câmara, em outras palavras, deve ser matéria federal, não 

estadual, e envolver lei ou administração governamental.  Embora a petição possa 

ser assinada apenas por uma pessoa, representará melhor o sentimento público se 

for assinada por maior número possível de pessoas.  A petição só pode ser 

apresentada à Câmara por um dos seus membros, inclusive os titulares de 

Ministério, porquanto a Austrália segue o parlamentarismo de modelo britânico, onde 

os Ministros são parlamentares. Ainda que os deputados discordem do conteúdo da 

petição, é praxe que a encaminhem. Algumas vezes, a tramitação envolve o envio da 

matéria ao Ministro responsável pelo assunto objeto da petição. Outras vezes, os 

trâmites envolvem o próprio Parlamento, quando a petição é enviada a uma 

Comissão, pois as comissões permanentes têm o poder de analisá-las, embora seja 

um procedimento menos freqüente. Há registro de petições enviadas a Comissões 

Especiais criadas com essa finalidade. 777

 

 O Parlamento Europeu, por meio de uma de suas Comissões, serviu de forte 

inspiração para a criação da Comissão de Legislação Participativa. 778

 

O Parlamento Europeu é um dos elementos constitutivos da União Européia (EU), 

que teve sua criação política e a financeira, , respectivamente, a cidadania européia 

e a moeda única, com os tratados de Maastricht (1992) e de Amsterdã  (1997).  O 

Parlamento Europeu é o órgão de controle político e de manifestação democrática da 

União Européia, tendo agora competência legislativa ampliada. 779 Inserido no quadro 

das instituições européias, faz parte integrante do processo decisório que se compõe 
                                                                                                                                                                                
 
777 Captado na Internet, no endereço www.aph.gov.au/house, sob o título Petitions: House of Representatives 
Factsheet no. 11, dezembro 2004, e referido em Notas sobre o Legislativo e a participação da sociedade,  
Comissão de Legislação Participativa, Câmara dos Deputados, 2001, citada, p. 37-38. 
778 A idéia da criação da Comissão Permanente de Legislação Participativa “é um aprimoramento da experiência 
muito bem sucedida na Comunidade Européia, onde existe a Comissão de Proposições, à qual tem acesso direto a 
sociedade civil dos países associados”, sendo que no universo latino, constitui experiência pioneira no Brasil, 
segundo afirmava o Presidente da Câmara, Deputado Aécio Neves, em seu discurso, como Presidente da Câmara 
Federal,  na solenidade de instalação da Comissão de Legislação Participativa, Noticiário da Câmara Federal de 9 
de agosto de 2001.  Cf.  www.camara.gov.br.    
779 Na época da sua constituição, em 1957, o Parlamento era apenas um órgão consultivo; apenas em 1987 o Ato 
Único Europeu ampliou os poderes do Parlamento, consolidados, posteriormente, no Tratado de Maastricht, de 
1992.   
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de: Comissão Européia que elabora propostas e executa as ações adotadas; 

Parlamento Europeu, que se pronuncia sobre as propostas da Comissão Européia, e 

Conselho Europeu, que adota a decisão final. O Parlamento possui uma função 

legislativa, pois, junto com o Conselho, participa da elaboração das diretivas e dos 

regulamentos comunitários e pronuncia-se a respeito das propostas encaminhadas  

pela Comissão, podendo, inclusive, solicitar modificações, de forma a adequá-las à 

posição do Parlamento. 780 As sessões ordinárias do Parlamento têm lugar em 

Estrasburgo.781 As Comissões Parlamentares, encarregadas de preparar a pauta e 

os trabalhos das sessões plenárias, e os Grupos Políticos se reúnem, normalmente, 

em Bruxelas. 782

 

O Parlamento Europeu conta, atualmente, com vinte Comissões permanentes 783,   

relacionadas no Anexo VI, do Regimento do Parlamento Europeu, criadas mediante 

proposta da Conferência dos Presidentes, nos termos do art. 150 daquele. 784  

 

Entre estas,  a Comissão das Petições tem por competência a apreciação de 

petições  e as relações com o Provedor de Justiça Europeu.  Por sua vez, o direito de 

petição está previsto no art. 191, do Regimento do Parlamento Europeu, nos 

seguintes termos: 
                                                           
780  O Parlamento é o órgão de controle democrático da União Européia, possuindo a capacidade de obrigar a 
Comissão a se demitir, por meio da adoção de uma moção de censura com maioria qualificada de dois terços. 
Ademais, o Parlamento também pode pronunciar-se sobre o programa da Comissão, transmitindo-lhe suas 
observações. Compete ao Parlamento o controle da aplicação das políticas comunitárias, especialmente tomando 
por base os relatórios do Tribunal de Contas, e, também, o controle da gestão quotidiana dessas políticas, 
enviando questões orais e escritas tanto à Comissão como ao Conselho.   
781  O Parlamento Europeu está sediado em três cidades: Estrasburgo (sessões plenárias), Bruxelas (reunião das 
Comissões e Grupos Políticos) e Luxemburgo (Secretaria-Geral).           
782  Lúcio Reiner, Consultor Legislativo da Área XIX Ciência Política, Sociologia Política, História, Relações 
Internacionais, Câmara dos Deputados, Parlamento Europeu: História, Composição e Objetivos, Estudo, 
julho/2003, http://www2.camara.gov.br/publicacoes/estnottec/tema3/pdf/306192.pdf.  
783 São as seguintes: I. Comissão dos Assuntos Externos; II.  Comissão do Desenvolvimento; III. Comissão do 
Comércio Internacional;     IV.  Comissão dos Orçamentos;     V. Comissão do Controlo Orçamental;     VI.  
Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários; VII.  Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais;     VIII.  
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar; IX.  Comissão da Indústria, da Investigação 
e da Energia; X.  Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores;  XI. Comissão dos Transportes 
e do Turismo;   XII. Comissão do Desenvolvimento Regional; XIII. Comissão da Agricultura; XIV. Comissão 
das Pescas;  XV. Comissão da Cultura e da Educação; XVI. Comissão dos Assuntos Jurídicos; XVII. Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos; XVIII. Comissão dos Assuntos Constitucionais; XIX.  
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Gêneros; XX.  Comissão das Petições. Regimento Interno 
do Parlamento Europeu, 16ª edição, julho de 2004.  
784 Regimento do Parlamento Europeu, 15ª edição, maio de 2004: “Capítulo XX – Comissões – Artigo 150 -  
Constituição das comissões. 1. Sob proposta da Conferência dos Presidentes, o Parlamento constituirá comissões 
permanentes, cuja competência será definida em anexo ao presente Regimento. A eleição dos membros das 
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“Art. 191. Direito de petição. 

 

1. Qualquer cidadão 785  da União Européia ou pessoa singular ou coletiva 

com residência ou sede social num Estado-Membro tem o direito de, a 

título individual ou em associação com outros cidadãos ou pessoas, 

apresentar petições ao Parlamento Europeu sobre assuntos 

compreendidos no âmbito das atividades da União Européia que os afetem 

diretamente. (...)” 

 

As petições devem mencionar o nome, a nacionalidade e o domicílio de cada um dos 

peticionários e devem ser redigidas numa das línguas oficiais da União Européia, a 

não ser que sejam acompanhadas de uma tradução ou síntese numa das línguas 

oficiais.  

 

As petições serão inscritas numa lista geral, por ordem de entrada, desde que 

cumpridas as exigências acima indicadas. Na falta destas, serão arquivadas e os 

autores informados dos motivos de tal procedimento.  Uma vez inscritas, as petições 

serão enviadas pelo Presidente à comissão competente quanto à matéria de fundo, 

que verificará, em primeiro lugar, se as petições se enquadram no âmbito das 

atividades da União Européia. 

 

A comissão arquivará as petições que considerar não admissíveis, notificando o 

autor da petição da decisão e dos respectivos motivos justificadores. Pode, ainda, a 

comissão sugerir ao peticionário que se dirija à autoridade competente do Estado-

Membro em causa ou da União Européia. 786

 

                                                                                                                                                                                
comissões realizar-se-á no primeiro período de sessões que se seguir à eleição do novo Parlamento e, uma 
segunda vez, no final de um período de dois anos e meio.(...)”  
785 Segundo o Tratado de Amsterdã, que alterou o Tratado da União Européia, os Tratados que instituem as 
Comunidades Européias e alguns Atos relativos a esses Tratados,  97/C 340/01, Parte II: A cidadania da União”,  
artigo 17, constitui cidadão da União Européia qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro, 
sendo que essa cidadania é complementar da cidadania nacional e não a substitui. Texto do Tratado captado no 
endereço www.europarl/eu.int. 
786 No caso de haver interesse do peticionário em ver sua petição examinada a título confidencial, será a mesma 
inscrita numa lista geral pública.  Se considerar oportuno, a comissão poderá, submeter a questão ao Provedor de 
Justiça. (Art. 191, 8, do Regimento do Parlamento Europeu)  
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Mesmo pessoas que não sejam cidadãs da União, tanto singulares ou coletivas, ou 

que não tenham residência ou sede social num Estado-Membro podem apresentar 

petições ao Parlamento, que ficarão incluídas e classificadas em lista separada. 787

 

Sobre as petições declaradas admissíveis, a comissão poderá pronunciar-se por 

meio de relatório ou por outra forma que adotar. Caso considere necessário e, em 

especial, no caso de petições visando alterar disposições legais em vigor, a 

comissão poderá solicitar o parecer de outra comissão.  Para realizar seu trabalho, a 

comissão poderá, ainda, ouvir os peticionários, realizar audiências gerais,  proceder 

a diligências in loco e solicitar documentos e outras informações da Comissão 

Européia.  

 

Será criado um registro eletrônico das petições declaradas admissíveis e inscritas na 

lista geral, permitindo que outros cidadãos manifestem apoio ao peticionário por meio 

de aposição de suas assinaturas eletrônicas.  

 

As propostas de resolução referentes às petições examinadas pela Comissão são 

submetidas à votação do Parlamento.  Poderá, ainda, a comissão requerer que o 

parecer por ela emitido seja transmitido pelo Presidente do Parlamento à Comissão 

Européia ou ao Conselho Europeu.  

 

A comissão  deve informar o Parlamento, semestralmente, do resultado de suas 

deliberações e o informará, em particular, sobre as medidas tomadas pela Comissão 

Européia ou pelo Conselho Europeu sobre as petições que lhe tiverem sido 

transmitidas pelo Parlamento.  

 

Em qualquer caso, o Presidente do Parlamento comunica aos peticionários as 

decisões tomadas e as respectivas justificativas. 788

 

                                                           
787 Todos os meses, o Presidente enviará à Comissão competente uma lista destas petições, recebidas no mês 
anterior, com a indicação do respectivo objeto. A citada comissão pode pedir para tomar conhecimento das 
petições que julgar oportuno examinar. (Regimento do Parlamento Europeu, art.191, 10, segunda parte) 
788 Regimento do Parlamento Europeu, art. 192, incisos 1 a 7. 
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A divulgação das petições inscritas na lista geral e das decisões mais importantes do 

respectivo processo de apreciação é feita por comunicado em sessão plenária, que 

fica registrado na ata da sessão. 

 

A guarda das informações sobre as petições varia consoante abranja matéria 

confidencial ou matéria pública.  As primeiras serão mantidas nos arquivos do 

Parlamento, disponíveis para consulta apenas por deputados. As demais matérias, 

mediante autorização do peticionário, serão incluídas numa base de dados, 

disponíveis ao público em geral, contendo o título e a síntese do texto das petições 

inscritas na lista e os pareceres mais importantes que integraram os procedimentos 

de sua análise.   

 

A iniciativa popular de lei é prevista em vários países, entre os quais os Estados 

Unidos,  

Suíça, Itália e França, entre outros, tendo servido, também, como elemento de 

comparação com o nosso ordenamento e para melhor fortalecer a idéia da criação da 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.  

 

Nos Estados Unidos é exercida mediante abaixo-assinado do número exigido de 

eleitores, que requer que uma decisão seja submetida ao voto popular. A Califórnia é 

um dos Estados que recorre com mais freqüência a instrumentos participativos.  Sua 

Constituição contempla a iniciativa popular como “o poder dos eleitores de propor leis 

e emendas à Constituição e de adotá-las ou rejeita-las”.  A medida pode consistir na 

apresentação ao Secretário de Estado de uma petição com o texto da lei ou emenda 

à Constituição de interesse, com assinatura por número de eleitores igual a 5%, no 

caso de lei, e de 8%, no caso de emenda, do total de votos conferidos a todos os 

candidatos a governador na última eleição.  A proposta deve versar sobre um único 

assunto e a sua validade é geral para o Estado. Será submetida pelo Secretário de 

Estado ao eleitorado geral na eleição seguinte que houver após um prazo delimitado.   

É facultado ao Governador convocar uma eleição estadual especial para votar a 

proposta. 789   
                                                           
789 O prazo para ser submetida a proposta ao eleitorado geral é de um período mínimo de 131 dias depois que 
esteja devidamente qualificada, ou em qualquer eleição estadual especial realizada antes da eleição geral.  Dados 
sobre legislação obtidos em Notas sobre o Legislativo e a participação da Sociedade, Comissão de Legislação 
Participativa, Câmara dos Deputados, 2001, citada, p. 26-28. 



  
 

245

 

Na Suíça, é prevista a iniciativa popular para a revisão total da Constituição Federal e 

para a sua revisão parcial, mediante a proposição por cem mil cidadãos registrados 

como eleitores. A aprovação da revisão total fica na dependência de sua submissão 

a voto popular. Pela combinação dos artigos 138 e140 790, chega-se à conclusão que 

essa consulta ao voto popular constitui um referendo obrigatório. Serão, assim, 

aceitas as propostas submetidas a voto do povo se a maioria dos eleitores a 

aprovarem. 791

Enquanto isso, a revisão parcial pode ser submetida ao Parlamento Federal, sendo  

formulada na forma de uma sugestão geral  ou de um texto alternativo (“formulated 

draft”).  A iniciativa deve respeitar os princípios de unidade de forma e de assunto e 

as regras obrigatórias do direito internacional, caso contrário será declarada 

totalmente ou parcialmente inválida pelo Parlamento Federal. Caso o Parlamento 

aprove a iniciativa na forma de uma sugestão geral, fará a revisão parcial consoante 

apontado na iniciativa e irá submetê-la ao voto da Nação inteira e dos Cantões (“the 

vote of the people and the Cantons”). Serão aceitas as propostas submetidas ao voto 

do Povo e dos Cantões se a maioria dos que votarem e a maioria dos Cantões as 

aprovarem. 792 Mesmo rejeitada pelo Parlamento a iniciativa pela revisão parcial, ele 

deverá submetê-la ao voto popular, cabendo ao povo decidir se a iniciativa deve ser 

seguida. Neste caso, o Parlamento Federal irá formular um texto correspondente.  

Trata-se de uma situação de referendo obrigatório envolvendo a submissão ao voto 

do Povo, nos termos dos art. 139, 4, segunda parte, c/c art. 140, 2, “b”, da 

Constituição da Suíça.  A iniciativa apresentada na forma de um texto alternativo será 

submetida ao voto da Nação e dos Cantões, podendo o Parlamento Federal 

recomendar sua aprovação ou sua rejeição. Neste último caso, poderá submeter sua 

contraproposta, para que o povo e os Cantões votem simultaneamente a iniciativa e 

a contraproposta do Parlamento. 793  Essa possibilidade de  revisão da Constituição 

por iniciativa popular, na Suíça, diverge do modelo da iniciativa popular de lei 
                                                           
790 Constituição da Suíça: “Art. 140. O referendo obrigatório. (...) 2 – Os seguintes assuntos deverão ser 
submetidos ao voto do Povo: a) iniciativas populares pela revisão da Constituição Federal (...)”.   
791 Constituição da Suíça: “Art. 142. Maiorias necessárias: 1. As propostas submetidas a voto do Povo serão 
aceitas se a maioria dos eleitores a aprovarem. (...) 3. O resultado do voto popular num Cantão determina o voto 
do Cantão.”  
792 “Art. 142. Maiorias necessárias: (...)  2. As propostas submetidas ao voto do Povo e dos Cantões serão 
aceitas se a maioria dos que votarem e a maioria dos Cantões as aprovarem; (...)” 
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adotado em nossa Constituição de 1988, ex-vi do art. 61, § 2º, da nossa Constituição 

de 1988, que não atribui à iniciativa popular matéria de mudança constitucional.  

 
Na Itália, a Constituição prevê que “o povo exerce a iniciativa das leis, mediante a 

proposta, por parte de pelo menos cinqüenta mil eleitores, de um projeto redigido em 

artigos”. 794   

 

Na França, o Presidente da República, mediante proposta do governo (Gabinete) ou 

das duas Câmaras do Parlamento, pode submeter ao referendo qualquer projeto de 

lei envolvendo a organização dos Poderes Públicos ou a “aprovação de um ato de 

Comunidade destinado a autorizar a ratificação de um tratado”, que, embora não 

contrarie a Constituição, tenha incidência sobre o funcionamento das instituições.   

Caso o referendo resulte na aprovação do projeto, o Presidente da República irá    

promulgá-lo. 795

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
793 Informações obtidas do texto da Constituição da Suíça, capítulo 2, “Iniciativa e Referendo”, arts. 138 e 139, 
traduzido e adaptado do inglês em Notas sobre o Legislativo e a participação da sociedade,  Comissão de 
Legislação Participativa, Câmara dos Deputados, 2001, citada, p. 30.   
794  Art. 71, segunda parte, da Constituição italiana. Outra forma de participação popular é a convocação de 
referendo popular para deliberar sobre a anulação, total ou parcial, de uma lei ou de um ato que tenha valor de lei, 
desde que requerido, ao menos, por duzentos mil eleitores ou cinco Conselhos Regionais, constituindo o 
referendo ab-rogatório, consoante o art. 75, da Constituição. 
795 Conforme previsto na Constituição da França, arts. 10 e 11.  Em Notas sobre o Legislativo e a participação da 
sociedade,  Comissão de Legislação Participativa, Câmara dos Deputados, 2001, citada, p. 35.   
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Capítulo VI 
 

AS SUGESTÕES LEGISLATIVAS PERANTE A COMISSÃO DE  
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  

 
 
6.1 Alternativa válida para a Iniciativa Popular prevista na Constituição  
 
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados cuida da iniciativa popular no 

Capítulo I, sob o Título VIII, “Da Participação da Sociedade Civil”, art. 252. 796  

Procura afastar a exigência de um excesso de formalidades quanto à redação do 

texto do projeto de lei de iniciativa popular. Assim, dá solução para uma eventual 

inclusão de vários assuntos num único projeto: a Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania poderá desdobrar o projeto em proposições autônomas, para 

tramitação em separado (inciso VIII).  

 

Por outro lado, autoriza que entidades da sociedade civil patrocinem o projeto de 

iniciativa popular, responsabilizando-se, inclusive, pela coleta de assinaturas (inciso 

III).  José Duarte Neto alerta a respeito da possibilidade de ocorrer pressão de 

grupos econômicos para fazer valer interesses particulares com a aprovação de 

                                                           
796 Art. 252.  A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um centésimo do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três milésimos dos eleitores de cada um deles, obedecidas as seguintes condições: I – a assinatura 
de cada eleitor   deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de  
seu título eleitoral; II – as listas de assinatura serão organizadas por Município e por Estado, Território e Distrito 
Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara; III – será lícito a entidade da sociedade civil 
patrocinar a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta das 
assinaturas; IV – o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Federal quanto ao contingente de 
eleitores alistados em cada unidade da Federação, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano  
anterior, senão disponíveis outros mais recentes; V – o projeto será protocolizado perante a Secretaria-Geral da 
Mesa, que verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação; VI – o projeto de 
lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais, integrando a numeração geral das proposições;  VII 
– nas Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão  Geral, poderá usar da palavra para discutir o 
projeto de lei, pelo prazo de vinte minutos, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado quando da 
apresentação do projeto; VIII – cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, podendo, caso  
contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em proposições autônomas, 
para tramitação em separado; IX – não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de iniciativa popular por vícios  
de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania escoimá-lo dos vícios formais para sua regular tramitação; X – a Mesa designará Deputado para 
exercer, em relação ao projeto de lei de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidos por este 
Regimento ao Autor de proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua anuência, 
previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do projeto.”  
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algum projeto de lei de iniciativa popular. 797 Em parte concordamos com essa 

possibilidade.  No entanto, é conhecido que “lobbies”  de caráter econômico existem 

até nos projetos de lei de iniciativa parlamentar ou do próprio Executivo, tratando-se 

de fenômeno que deve ser equilibrado por vigilância constante da sociedade civil.  798 

Ademais, a invocação de entidades da sociedade civil serve para despertar o 

interesse dessas agremiações para sua função de promotoras de iniciativas perante 

o Poder Legislativo.   

 

Na questão do “lobbying”, seguindo uma lógica do processo de competição política – 

na visão do sociólogo Adolfo Ignacio Calderón --, os membros do Poder Legislativo, 

de forma geral e por integrantes de todos os partidos, dirigem sua ação para manter 

e ampliar a sua base político-eleitoral, para o que procuram demonstrar eficiência no 

desempenho do cargo político para o qual foram eleitos, procurando apresentar 

produtividade ao trabalho parlamentar. Essa estratégia envolve a canalização de 

pleitos de determinados grupos de interesse. Embora possa ser visto como ato de 

“clientelismo”, é uma prática rotineira na dinâmica do sistema político.  799  Inclui na 

categoria de grupos de interesse, como exemplos, tanto os movimentos sociais que 

reivindicam um posto de saúde, quanto uma determinada empreiteira que pretende 

obter vantagens, com a aplicação de verbas públicas, diferenciando-as quanto às 

eventuais conseqüências, perante a opinião pública, da divulgação dessas 

demandas e quanto aos meios utilizados para o seu atendimento. 800   Vemos que o 

ponto de chegada – sob a perspectiva dos membros do Legislativo – é a obtenção do 

voto, mas a maneira de alcançá-la é diferente:  no caso dos movimentos sociais, 
                                                           
797 José Duarte Neto refere-se a fenômeno conhecido na política norte-americana de manipulação da opinião 
pública para obter adesão a projeto de lei de iniciativa popular. Ob. cit., p. 135. 
798 “A rigor, o lobbying, compreendido na sua prática lícita, de postulação franca perante o legislativo, não é 
senão a necessidade de participação direta do povo na feitura da lei, num como temperamento ao exclusivismo 
com que ela é feita pelos legisladores, e eleitos pelo mesmo povo, mas quase sempre fechados na sua órbita de 
competência, e limitados à audiência de comissões e conselhos técnicos. O lobbying é a vindicação dos fatos 
contra as teses rígidas das leis. É a ‘equitas’ procurando inspirá-las na própria fonte, para que elas sejam editadas 
com o sentido de humanidade que faltaria ao texto, desprovido de contato com a realidade.  É a História 
pleiteando diretamente participar e se fixar no Direito.”  Texto extraído do livro da Câmara dos Deputados, Do 
processo legislativo, p. 114-117, apud Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. cit., p. 94, nota 17. 
799 Adolfo Ignacio Calderón, Participação Popular: uma abordagem na lógica da função governativa, In: São 
Paulo em Perspeciva, Revista da Fundação SEADE, v. 9, n. 4, out.-dez. 1995, p. 36. 
800 O significado que Calderón dá a grupos de interesse é de “grupos de indivíduos que estão unidos a partir de 
determinadas preocupações que têm em comum.  São grupos cujas preocupações são de cunho particular, que  
dizem respeito a determinado círculo de pessoas e não à sociedade como um todo”.    Nos meios utilizados pela 
empreiteira, usada como exemplo, é muito provável que exerça a pressão de seu poder econômico, envolvendo  
desde o suborno por meio de propinas até financiamento de campanhas eleitorais.  Enquanto isso, o movimento 
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ocorre o convencimento pela persistência na idéia reivindicada e, no da empreiteira, 

vale a força do poder econômico.     

 

Na visão da Márcia Maria Corrêa de Azevedo, há diferença na atuação de grupos de 

interesse e naquela de associações da sociedade civil  801  em função da finalidade 

de suas ações.   Considera essa autora que “os grupos de interesse possuem visão 

corporativista, organizam-se em lobbies e buscam apropriar-se dos espaços públicos 

em função de seus interesses particularistas”.  802   De forma diversa, as associações 

civis pretendem ser formadoras de opinião na sociedade, com vistas “à defesa do 

interesse público, ao controle e à fiscalização do Estado e à percepção crítica do 

poder”. Nada impede, segundo Corrêa de Azevedo, que, também, essas associações 

“pratiquem o lobby lícito na defesa de seus interesses e objetivos”. 803   Refere que 

“os movimentos sociais devem atuar no plano institucional e extra-institucional, 

apoiados ao mesmo tempo nas organizações da sociedade civil e em outros atores, 

como os partidos e sindicatos”.  804     

 

Na síntese de Corrêa de Azevedo, essa forma de lobbying é “o meio lícito de 

‘comunicação com o Poder Legislativo’”. 805  Embora considere “um tópico 

controverso quanto à legitimidade dos colaboradores externos no ‘jogo parlamentar’, 

a presença de assessorias de Ministérios e de órgãos classistas e entidades da 

sociedade civil é um fato incontestável, podendo se emitir juízo de valor quanto à 

                                                                                                                                                                                
popular pelo centro de saúde utilizará meios que dificilmente serão condenados pela opinião pública.   Idem, ob. 
cit., p. 34. 
801 A sociedade civil “implica o reconhecimento de instituições intermediárias entre o indivíduo, por um lado, e 
o mercado e o Estado, por outro.  Essas instituições mediadoras cumprem o papel de institucionalizar princípios 
éticos que não podem ser produzidos nem pela ação estratégica do mercado nem pelo exercício do poder de 
Estado.  Nesse sentido, a reconstrução da solidariedade social na modernidade estaria associada à idéia de 
autonomia social”.  Cf. Avritzer, 1993, apud Luiz Carlos Bresser Pereira e Nuria Cunill Grau, O público não-
estatal na reforma do Estado, Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1999, ob. cit., p. 222,  apud Márcia 
Maria Corrêa de Azevedo, ob. cit., p. 92.  “A nova concepção de sociedade civil gerou as Organizações não-
governamentais (ONGs), ou seja, a organização da sociedade civil nos termos do “terceiro setor”, dos Ingleses:  
“a noção de sociedade civil se transforma e passa a ser compreendida em oposição não apenas ao Estado, mas 
também ao mercado.  Trata-se agora de uma terceira dimensão da vida pública, diferente do governo e do 
mercado.  Em vez de sugerir a idéia de uma arena para a competição econômica e a luta pelo poder político, 
passa a significar exatamente o oposto: um campo onde prevalecem os valores da solidariedade”.  Cf. Luiz 
Carlos Bresser Pereira e Nuria Cunill Grau, ob. cit., p. 236, apud Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. cit., p. 94. 
802 Luiz Carlos Bresser Pereira e Nuria Cunill Grau, ob. cit., p. 233, apud Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. 
cit., p. 94.  
803 Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. cit., p. 94. 
804 Luiz Carlos Bresser Pereira e Nuria Cunill Grau, ob. cit., p. 233, apud Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. 
cit., p. 94. 
805 Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. cit., p. 97. 
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natureza da representação, se oficial ou oficiosa”.  Não há como desconhecer a 

existência de prática de lobbying, no Brasil, apesar de inexistir a correspondente 

regulamentação.  806  Daí advém a “necessidade de normatizar a participação dos 

grupos de interesse no ‘Jogo Parlamentar’, 807 porque os colaboradores externos são 

aqueles que podem legitimamente controlar os registros dos Fluxos de Idéias, nos 

interesses da sociedade, contribuindo com pareceres técnicos, sugestões e fatos da 

realidade, de modo que garanta maior aplicabilidade das leis e políticas públicas em 

elaboração”.   As falhas nas normas existentes deixam aberto o caminho para que os 

colaboradores “deixem de atuar no Fluxo de Idéias e passem a pressionar o Fluxo de 

Poderes, visto que detêm significativa capacidade de influenciar os parlamentares e 

o governo por meio do Poder Econômico que possuem”.    Dessa forma acaba sendo 

legitimado o atendimento preferencial, de que são excluídos os “grupos que 

representam os interesses da sociedade, mas que não detêm poder econômico (ou 

político ou ambos)”.808   

 

Percebe-se que o atendimento preferencial trabalha em nível de “Fluxo de Poderes”, 

pois lhe falta a necessária transparência exigida como lobbying lícito.   Quanto ao 

benefício, restringe-se a determinado grupo econômico, enquanto o custo é dividido  

por toda a sociedade.  Parece-nos, assim, que essa noção corresponde mais 

diretamente àquela de grupo de interesse para obtenção de alguma vantagem 

particular, como o caso da empreiteira, anteriormente citado.  Quando algum 

movimento social 809 pleiteia, ainda que por pressão, a construção de um centro de 

                                                           
806 Ibidem,  p. 95.   Conforme texto do livro da Câmara dos Deputados, Do Processo Legislativo, p. 114-117,  
“Lobbying é ‘uma forma dinâmica de representação, para auxiliar a deficiência de funcionamento do Congresso 
(Pendleton Herring)’.  Nos termos do Federal Regulation of Lobbying Act, de 1946, nos EUA, o instituto do 
lobbying é reconhecido, legitimado e disciplinado como a ‘postulação perante o Poder Legislativo Federal, feita 
por indivíduos ou por comissões, associações, empresas e grupos de pessoas’.  (...) “Exclui-se, assim, na 
definição legal, a prática ilícita e corruptora, para compreender o lobbying tão-somente no sentido geralmente 
aceito, a saber: a comunicação direta com membros do Congresso em relação à legislação pendente ou proposta.   
Está implícito que essa comunicação é feita para o objetivo de influir na elaboração da lei, e os parágrafos do 
texto deixam a matéria isenta de dúvidas”.  Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. cit., p. 96 e nota 17.  
807 Conforme texto do livro da Câmara dos Deputados, Do Processo Legislativo, p. 117:  “A recomendação da I 
Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil foi aprovado nestes termos:  ‘É lícita a prática da 
advocacia perante o Poder Legislativo, desde que: a) o advogado o exerça ostensivamente, munido de poderes; 
b) se limite à postulação junto aos legisladores e comissões técnicas, e à contribuição na redação de textos, sem 
o uso de outros elementos de persuasão senão os da comunicação dialética para a tutela do interesse patrocinado.” 
Apud Márcia Maria Corrêa de Azevedo, ob. cit., p. 97, nota 18. 
808 Segundo Márcia Corrêa de Azevedo, o atendimento preferencial “pressupõe uma troca de interesses e uma 
barganha, em que o custo da medida requerida não sobrecaia apenas no setor regulado pela legislação, mas que se 
viabilize uma diluição desse custo por vários ou todos segmentos da sociedade”.  Ob. cit., p. 97-98. 
809 Cf. Boaventura de Sousa Santos: “Entre o Estado e o mercado abre-se o campo imenso (...) não estatal e não 
mercantil, em que é possível criar utilidade social através de trabalho autovalorizado (trabalho negativo, do 
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saúde -- considerado anteriormente como grupo de interesse -- parece assemelhar-

se à reivindicação de associação civil em consideração à finalidade pretendida -- que 

é a proteção da saúde de determinada comunidade.   

 

Entendemos caracterizar-se como ato de clientelismo, quando visa atender pedidos 

de cunho individual, e deixa de sê-lo, quando pretende beneficiar interesses gerais 

de determinado grupo social ou de alguma comunidade.   A linha divisória, pois, 

estaria na amplitude do interesse a ser protegido e na qualidade do benefício a ser 

conferido, com caráter de direito fundamental e, neste caso, representando exercício 

do direito de participação.   

 

Retomando o tema da iniciativa popular de lei, importa indicar que uma das 

características adotadas para seu procedimento é de permitir a escolha do Deputado 

que irá exercer a função de Autor de proposição, por indicação do primeiro signatário 

do projeto popular, com a anuência do parlamentar indicado  ou, na sua falta, pela 

Mesa da Câmara (inciso X, do art. 252, do Regimento Interno).  Refere José Duarte 

Neto que a importância do parlamentar escolhido está em que terá a prerrogativa de 

suscitar questões regimentais no âmbito da Câmara e terá legitimidade para 

defender o projeto na esfera judicial, diante de eventual violação em sua tramitação.  

Essa legitimidade, porém, é inerente aos demais parlamentares, restando, como 

peculiar, a legitimidade política para o Autor designado proceder ao ajuizamento.  A 

competência para apreciar mandado de segurança dessa natureza seria do Supremo 

Tribunal Federal (art. 102, I, d).  810

 

Caso a ofensa ao projeto ocorresse logo no início da apresentação do projeto, a 

tutela judicial caberia aos cidadãos, na qualidade de titulares de direito político.  Não 

somente  os subscritores do projeto estariam ofendidos, mas todos aqueles a quem a 

norma do art.14, III, se dirigir, representando um interesse transindividual, indivisível,  

                                                                                                                                                                                
ponto de vista de extração da mais-valia): uma sociedade-providência transfigurada, que sem dispensar o 
Estado das prestações sociais a que o obriga a reivindicação da cidadania social, sabe abrir caminhos próprios 
de emancipação e não se resigna à tarefa de preencher as lacunas do Estado, e participar de forma benévola na 
ocultação da opressão e do excesso de regulação.  O cultivo desse campo imenso, que vem sendo tentado com 
êxito diferenciado pelos NMSs, será o produto-produtor de uma nova cultura, mas não cultura política, porque 
toda a cultura é política.”  “Para uma nova teoria da democracia”, em   Introdução crítica ao direito agrário, 
Mônica Castagna Molina, José Geraldo de Sousa Júnior, Fernando da Costa Tourinho (org.), Brasília, 
Universidade de Brasília/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002, p. 86. 
810 José Duarte Neto, ob. cit., p. 137. 
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cuja titularidade é indeterminada (art. 81, parágrafo único, I, da Lei 8.078/1990.  

Configuraria, pois, um direito difuso.  811

 

Outra individualidade do procedimento é permitir que pessoa estranha ao corpo 

legislativo use da palavra em Plenário    ou nas Comissões para discutir o projeto de 

lei.  Poderá ser o primeiro signatário ou outra pessoa designada por aquele quando 

da apresentação do projeto (inciso VII). Terá, ainda, preferência à palavra  quando o 

projeto estiver incluído na Ordem do Dia e outros deputados quiserem discutir a 

proposição.  812

 

Os requisitos sobre as informações correspondentes aos subscritores solicitadas 

(incisos I, II e I V) servem para aferir a legitimidade e autenticidade das assinaturas, 

evitando a possibilidade de fraudes. A distribuição das assinaturas pelo território 

nacional tem por fim permitir a avaliação da acolhida da matéria nos diversos 

Estados da Federação. 813

 

Entendemos, porém, que o poder do povo irradiado pelo parágrafo único do art. 1º  

da Constituição ficou engessado por exigências formais referentes ao número 

excessivo de assinaturas que dificulta,  ou até impossibilita, na prática  o  exercício 

desse poder por meio da iniciativa popular de lei.  
 

 

Embora a iniciativa popular de lei consignasse uma importante inovação 

constitucional, ao estender a iniciativa legislativa aos cidadãos  como uma das 

formas do exercício  da soberania popular,  ao lado do referendo e do plebiscito, 

concretizando o intuito da Constituição de garantir ao povo uma forma de exercício 

direto do poder previsto sob o parágrafo único do art. 1º, o seu conteúdo foi 

gravemente enfraquecido diante da vinculação de seu exercício à reserva legal e ao 

cumprimento de exigências cuja amplitude tornaram esse instituto de aplicação 

pouco viável na prática. 

                                                           
811 José Duarte Neto, ob. cit., p. 138. 
812“Art. 171.  Os Deputados que desejarem discutir proposição incluída na Ordem do Dia devem inscrever-se 
previamente na Mesa, antes do início da discussão. (...) § 3º. O primeiro subscritor de projeto de iniciativa 
popular, ou quem este houver indicado para defendê-lo, falará anteriormente aos oradores inscritos para seu 
debate, transformando-se a Câmara, nesse momento, sob a direção de seu Presidente, em Comissão Geral.”  
813 José Duarte Neto, ob. cit., p. 135.  
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Se, de um lado, a sua inclusão no art. 14, III, da Constituição de 1988, representou 

uma vitória para as forças progressistas que pretendiam ampliar a participação 

popular no processo legislativo, essa vinculação à aprovação de lei e o retardamento 

em dez anos  para sua elaboração impediram o seu exercício, chegando a 

caracterizar uma inconstitucionalidade material  por omissão do Poder Legislativo em 

positivar aquele preceito constitucional. 814

 

Com efeito, a iniciativa popular de lei se concretiza com a iniciativa-ato de 

apresentação de proposta de lei perante a Câmara dos Deputados, tendo o caráter 

de ato coletivo, já que a Constituição Federal, em seu art. 61, § 2º,  exige que a  

iniciativa se formalize pela subscrição do projeto por cidadãos reunindo um por cento 

do eleitorado nacional, distribuído ao  menos por cinco Estados, com não menos de 

três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.   

 

No âmbito do exercício da iniciativa popular, os cidadãos detêm a iniciativa-

competência concorrente, pois podem apresentar matérias que não sejam 

reservadas, constituindo uma iniciativa geral, visto não estar restrita a matérias 

determinadas.   

 

Mesmo após a edição da Lei 9.709/98 que regulamentou o exercício da iniciativa 

popular de lei, além do referendo e do plebiscito, as exigências quanto ao número de 

assinaturas persistiu, mantendo a dificuldade para o exercício desse instituto na 

prática.  

 

Em vista desses fatos, representa uma alternativa válida  para a iniciativa popular de 

lei prevista constitucionalmente a possibilidade de apresentação de  sugestões 

legislativas, por entidades da sociedade civil organizada, perante a Comissão de 

Legislação Participativa, que detém a atribuição de analisar tais sugestões e, desde 

que a matéria esteja enquadrada na competência das comissões permanentes, por 

ser considerada de iniciativa dessa própria Comissão, transformá-las em proposição 

de lei.  

 



  
 

254

Essa nova forma de iniciativa-ato concretizada perante a Comissão de Legislação 

Participativa, a sugestão legislativa, tem, igualmente, o caráter de ato coletivo, pois é 

apresentada por grupos organizados e representativos da sociedade civil, como 

associações, órgãos de classe, sindicatos e outras entidades, ainda que órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta, desde que tenham participação 

paritária da sociedade civil.  A titularidade ativa para apresentação de sugestão 

legislativa está vinculada à condição necessária de se tratar de entidade 

representativa da sociedade civil.    

 

Desta forma, a sugestão legislativa enquadra-se nos parâmetros constitucionais que 

norteiam a participação popular na iniciativa da elaboração de leis.  Da mesma 

forma,  a  atuação da Comissão de Legislação Participativa, que tem a atribuição de 

analisá-la,  atende aos objetivos pretendidos de constituir um órgão da Câmara 

Federal adequado a dinamizar essa participação popular.  A forma  mais simplificada 

de sua criação, por meio de Resolução da Câmara dos Deputados alterando o 

Regimento Interno da Casa, constituiu uma solução pretendida para a frustração 

sentida pela sociedade diante da falta de mobilização popular em função das 

dificuldades de exercício do instituto da  iniciativa popular de lei e pela 

impossibilidade, até o momento, de fazer aprovar os vários Projetos de Emenda 

Constitucional  que pretendem reduzir tais exigências.  

 

A Câmara dos Deputados soube apreender bem essa carência no ordenamento 

jurídico pátrio da falta de um instrumento jurídico adequado para viabilizar o exercício 

do princípio da soberania popular na elaboração de lei.  Em outras palavras, trata-se 

da concretização na prática, pela forma de sugestão legislativa e pela atuação da 

Comissão de Legislação Participativa, da finalidade pretendida na Constituição 

referente à participação popular na elaboração de lei.  Houve, efetivamente, uma  

compreensão adequada pela Câmara dos Deputados do conteúdo da norma 

constitucional do parágrafo único do art. 1º da Constituição, para o qual invocamos 

as palavras de Konrad Hesse válidas para a interpretação da Constituição, mas que 

teve, igualmente, aplicação para a criação normativa de instrumentos alternativos,  

tendo por finalidade densificar na prática o princípio da soberania popular da Carta 

Magna, a saber: 
                                                                                                                                                                                
814 Paulo Bonavides, Teoria Constitucional da Democracia Participativa, ob. cit., p. 127. 
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“O intérprete não pode compreender o conteúdo da norma de um ponto 

situado fora da existência histórica, por assim dizer, arquimédico, senão 

somente na situação histórica concreta, na qual  ele se encontra, cuja 

maturidade informou seus conteúdos de pensamento  e determina seu saber e 

seu (pré)-juízo. Ele entende o conteúdo da norma de uma (pré)-compreensão, 

que primeiramente lhe torna possível olhar a norma com certas esperanças, 

projetar-se um sentido do todo e chegar a um autoprojeto que, então, em 

penetração mais profunda, carece de confirmação, correção e revisão até que, 

como resultado de aproximação permanente dos projetos realizados, cada 

vez, ao “objeto”, determine-se univocamente a unidade do sentido.”  815

 

 

6.2  A sugestão legislativa perante a Comissão de Legislação Participativa 
 

Retomamos a questão levantada por Robert Dahl sobre o significado da democracia, 

podendo ser, ao mesmo tempo, um ideal e uma realidade e a necessidade de 

delimitar o sentido pretendido para evitar confusões. 816  Pelas explicações dadas 

pelo autor citado, entendemos que se trata de aplicar um sentido subjetivo ou 

objetivo para o termo democracia, conforme se adote o primeiro, para questionar “o 

que é democracia?” e “por quê democracia?”, onde se trabalha com julgamentos 

valorativos do estudioso,   ou o segundo significado, para perguntar “que instituições 

a democracia exige?”, onde se buscará evidências e julgamentos empíricos, e “que 

condições favorecem a democracia”, já, então, oferecendo opiniões empíricas 

baseadas, porém, na forma como a pessoa interpretar as evidências disponíveis.   

 

 

Acrescentamos, de nossa parte, a tentativa constante e geral do ser humano em 

harmonizar esses dois parâmetros -- o ideal e a realidade -- e a dificuldade 

enfrentada nesse percurso  para chegar-se a raros casos de realização efetiva.  No 
                                                           
815 Konrad Hesse, A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre, 
Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 61-62,   apud Manoel Messias Peixinho, A interpretação da Constituição e os 
princípios fundamentais: elementos para uma Hermenêutica Constitucional Renovada. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Júris, 2000, p. 99.   
816 No Capítulo I deste trabalho. 
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entanto, essa busca reiterada serve como elemento propulsor para uma série de 

ações que levam a novas soluções, muito embora intermediárias e nem sempre 

definitivas. No entanto, esse caráter não definitivo das soluções tem coerência com o 

entendimento que adotamos, citado naquele capítulo, para a democracia como uma 

proposta político-jurídica   em constante construção, o que nos leva a concordar com  

Dahl quando fala sobre a possibilidade constante de existência em todos os países 

democráticos de bastante espaço para mais democracia.     

 

Quanto à questão “que instituições a democracia exige?”, a resposta foi dada pela 

própria Câmara dos Deputados, ao criar a Comissão de Legislação Participativa, 

como um novo órgão dinamizador da democracia, e a sugestão legislativa, como um 

novo instrumento para alavancar a influência popular perante o próprio Poder 

Legislativo, em sua função jurídico-política de inovar o ordenamento jurídico, ora pela 

iniciativa da sociedade civil.  

 

Quanto à outra questão, envolvendo a democracia como realidade,  “que condições 

favorecem a democracia?”, sem dúvida alguma, a resposta está na participação  

popular cada vez mais intensa na tomada de decisões políticas e, entre estas, na 

iniciativa de leis, facultada agora por via da sugestão legislativa perante a Comissão 

de Legislação Participativa.      

 

Sob o ângulo da representação política, em que é possível distinguir as democracias 

em direta, indireta ou representativa e semidireta, é forçoso admitir que a sugestão 

legislativa perante a Comissão de Legislação Participativa, no caso, da Câmara 

Federal constitui um passo em direção à concretização de um instrumento novo da 

democracia semidireta, vista como um aperfeiçoamento da democracia indireta ou 

representativa, e mostrando uma integração com a democracia participativa.   

Parafraseando Calmon de Passos sobre o papel da democracia participativa, a 

sugestão legislativa constitui uma forma nova de controle institucionalizado  sobre o 

poder político por parte da sociedade civil.  817

 

                                                                                                                                                                                
 
817 Calmon de Passos, apud Nagib Slaibi Filho, ob. cit., p. 142. 
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A vontade geral, representando o ideal rousseaniano de democracia, não significa a 

vontade da maioria.  Em relação ao significado do princípio da maioria, é possível 

sintetizarmos o pensamento de Hans Kelsen, como a coexistência da maioria e da 

minoria.  Em suas palavras, “o princípio de maioria é observado em uma democracia 

quando se consente a todos os cidadãos a participação na criação da ordenação 

jurídica, embora seu conteúdo seja determinado pela vontade da maioria. Não é 

democrático, porque contrário ao princípio da maioria, excluir qualquer minoria da 

criação da ordenação jurídica, ainda que a exclusão seja decidida pela maioria.” 

Existindo o respeito do direito da minoria, pode haver possibilidade de ela influenciar 

a vontade da maioria.  Com efeito, nessa bipolaridade de maioria na Câmara em 

confronto com a minoria dos deputados, é válido afirmar que a maioria de deputados  

nem sempre significa uma legítima representação da maioria do povo ativo.  

 

Nessa perspectiva, são importantes  os papéis da sugestão legislativa e da 

Comissão  de Legislação Participativa, que irá analisar aquela, em desempenhar 

esse trabalho de “provocação” da maioria por parte da minoria, tanto nas reuniões da 

Comissão intervindo junto à Relatoria na elaboração de seu parecer visando 

resultado favorável, como perante o Plenário da Câmara buscando influenciar sua 

decisão quando a sugestão legislativa, já então convertida   em proposição 

legislativa, vier a ser apreciada.  O trabalho das entidades que apresentam sugestão 

legislativa perante a Comissão e, mesmo após, na fase de deliberação sobre o 

parecer dela,  constitui uma prática de “lobbying” lícito de postulação franca por 

associações da sociedade civil perante o Poder Legislativo, previsto legalmente, quer 

no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, quer no próprio Regulamento 

Interno da Comissão, constituindo uma forma de “comunicação dialética para a tutela 

do interesse patrocinado” 818, sem o uso de outros meios não lícitos de persuasão,  e 

serve como um complemento para buscar atender as pretensões da minoria na 

Câmara dos Deputados, que, muitas vezes, pode  representar uma parcela maior da 

população que não tem força política suficiente para estar autenticamente 

patrocinada na Câmara dos Deputados.    

 

Reconhecemos a validade da afirmação de Raul Machado Horta de que a iniciativa 

popular pode  ser um eventual elemento de contraste e de oposição, para compensar 
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o predomínio dos  que detêm o controle da iniciativa parlamentar, já que as correntes 

majoritárias tendem a se identificar com a representação dos Partidos Políticos no 

Poder Legislativo 819 , igualmente válida também para esta nova vertente da iniciativa 

popular de lei, a sugestão legislativa. 

 
Pelo fato de pertencer a titularidade de apresentação da sugestão legislativa a 

entidades representativas da sociedade civil organizada, excluindo pretensamente a 

defesa de interesses individuais, afasta-se a possibilidade de caracterizar-se ato de 

clientelismo. Por óbvio, conforme mencionávamos neste capítulo, é importante 

delimitar a linha divisória entre a defesa de interesses gerais e interesses individuais, 

que entendemos estar na diferença de amplitude do interesse protegido, tendo 

caráter mais geral,  e na distinção da  qualidade do benefício pretendido, tendo 

caráter de direito fundamental, demonstrando ser um exercício autêntico de direito de 

participação no processo legislativo.  

 

A possibilidade de apresentar sugestão legislativa para emendar leis orçamentárias 

caracteriza, ainda,  uma forma de participação popular na elaboração de orçamentos 

públicos  de grande importância para a definição e a execução de políticas públicas, 

embora a iniciativa dessas leis permaneça como iniciativa vinculada do Presidente da 

República.   

 

A apresentação de alguma sugestão legislativa perante a Comissão de Legislação 

Participativa constitui uma faculdade posta à disposição, podendo ser exercida ou 

não pelas entidades individualmente ou em conjunto.  Representa, assim, um 

instrumento para provocar a atuação do Poder Legislativo, a partir da própria 

Comissão,  com  a finalidade de obter uma deliberação favorável para sua sugestão-

iniciativa.    Embora efetivamente a iniciativa da proposição seja atribuída à 

Comissão de Legislação Participativa, quando oferecer parecer favorável à sugestão, 

                                                                                                                                                                                
818 Texto extraído do livro Do Processo Legislativo, Câmara dos Deputados, p. 117 
819 Raul Machado Horta, ob. cit., p. 548-550.  No mesmo sentido a formulação das idéias de Charles Akin por 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, no sentido de que considera a iniciativa popular “de grande relevância como 
uma proteção do eleitorado contra um Legislativo ou um sistema partidário não representativos”.  Acrescenta, 
ainda, Diogo Moreira que “a não se superar a crise de identidades dos partidos políticos brasileiros, poder-se-ia 
pensar em dar um extraordinário e inesperado relevo a essa modalidade, até mesmo com caráter pedagógico,  
para inspirar o hábito de perquirir da legitimidade entre os políticos”.  Diogo de Figueiredo Moreira Neto,  
Direito da Participação Política: legislativa - administrativa – judicial (Fundamentos e técnicas constitucionais 
da democracia), ob. cit., Capítulo VII: Institutos de Participação Legislativa,  p. 115. 
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ela tramitará pela Casa contendo o nome da entidade que a patrocinou, valendo 

como um reconhecimento de sua autoria na prática.   

 

Uma distinção importante existe na comparação do instrumento da iniciativa popular   

de lei, do § 2º, do art. 61, da Constituição de 1988, e o instrumento da sugestão 

legislativa.   

 

Para o primeiro, há exigência de subscrição por número elevado de eleitores, 

portanto, de membros do povo ativo, na denominação de Friedrich Müller, e, pois, de 

cidadãos, participantes do corpo eleitoral.  820  

 

Por sua vez, requer-se que a sugestão legislativa  seja apresentada por entidade 

organizada e representativa da sociedade civil, devendo fazer a devida prova dessa 

situação.  A Constituição Federal estabelece ampla liberdade de associação no art. 

5º, incisos XVII a XXI.821  Igualmente, estabelece ampla liberdade para a associação 

profissional ou sindical, no art. 8º, caput, e assegura a liberdade de filiar-se ou a 

manter-se filiado a sindicato (inciso V).822  Dessa maneira, podem associar-se a 

ambas as entidades pessoas de nacionalidade brasileira ou não, não se cogitando 

tratarem-se, ou não, de eleitores.  Observamos, assim, que o instrumento de 

sugestão legislativa admite a  participação não só do povo ativo, mas também do 

povo visto por Müller como destinatário da instância global da atribuição de 

                                                           

820 Como ilustração das dificuldades para reunir o número elevado de assinaturas exigido, vale o relato feito por 
Francisco Whitaker para o caso da lei 9804/99, que juntou mais de um milhão de assinaturas, mas  obrigou seus 
promotores a um trabalho persistente que levou mais de um ano. Em Iniciativa popular de lei: limites e 
alternativas, ob. cit., p. 189. 
821 Assim, prevê a plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; afirma a 
liberdade de criar associação independente de autorização e garante que ninguém poderá ser compelido a 
associar-se ou a permanecer associado  (incisos XVII, XVIII e XX).  Veda, ainda,  a dissolução  ou a suspensão 
821 das atividades de qualquer associação, salvo decisão judicial, com trânsito em julgado no primeiro caso (inciso 
XIX). As associações têm personalidade jurídica de direito privado, iniciando sua existência legal com a inscrição 
do seu ato constitutivo no respectivo registro.  Na definição do Código Civil, a constituição das associações se dá 
pela união de pessoas para se organizarem para fins não econômicos, sendo que os associados têm direitos iguais, 
embora o estatuto possa instituir categorias com vantagens especiais  (arts. 53 a 55).    

822 A Consolidação das Leis do Trabalho estabelece em seu art. 511 que “é lícita a associação para fins de estudo, 
defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como   empregadores, 
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente,  a mesma 
atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas”.   
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legitimidade democrática, correspondendo ao significado de povo mais amplo 

compreendendo também aqueles que, por algum motivo, não são eleitores, ou até 

mesmo do povo-destinatário de prestações civilizatórias do Estado, quando a 

legitimidade ocorre pelo modo, mediante o qual todos, a população, a totalidade dos 

atingidos, são tratados por tais decisões e seu modo de implementação.   

 

Essa possibilidade de participação popular menos restrita junto ao Poder Legislativo 

na iniciativa de lei transfere uma maior legitimidade ao resultado pretendido, que é a 

concretização da proposta de lei. Agregue-se o fato de que a sugestão legislativa 

permite que segmentos isolados do povo, representados por entidades organizadas 

da sociedade civil, atuem na iniciativa de lei, não exigindo uma mobilização tão 

ampla como a iniciativa popular,  que, pelas características dos requisitos, obriga a 

depender da existência de uma estrutura que torna mais rara a apresentação de 

projetos de lei e, assim, tira a necessária flexibilidade para que ocorram essas 

iniciativas com mais freqüência e constância. 

 

A titularidade outorgada às entidades organizadas da sociedade civil para a iniciativa  

do procedimento legislativo – por intermédio da sugestão legislativa junto à Comissão 

de Legislação Participativa --  denota a intenção de estimular a organização da 

cidadania, não mais vista apenas como cidadania política, mas de forma ampliada 

como uma cidadania social, termo utilizado por Rogério Gesta Leal para caracterizar 

a valorização das instituições da sociedade civil, dos novos movimentos sociais e  

das soluções locais e como sinal de desconforto com as instituições políticas 

tradicionais 823, desconforto esse que foi habilmente captado pela Câmara dos 

Deputados, por intermédio de alguns de seus Deputados e pela Presidência, ao 

propor a criação da nova Comissão com seu instrumento inovador de participação 

popular junto ao Legislativo.  

 

                                                           
823 Rogério Gesta Leal, ob. cit., p. 200. 
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Entendemos que a mera existência de entidades organizadas da sociedade civil  

revela por si um comportamento participativo pela  idéia de associação de cidadania 

social.   

Agregando-lhes mais essa faculdade de participação junto ao Poder Legislativo,  foi 

dado o merecido reconhecimento da importância dessas associações  e projetaram-

se, para o futuro, possibilidades crescentes para o desencadear de suas atuações 

ainda mais promissoras e constantes.    

 
A sugestão legislativa serve, ainda, para superar eventuais casos de 

inconstitucionalidade por omissão, caracterizando um mecanismo oriundo de uma 

medida política, dentro da linha do pensamento defendida por  Clèmerson Merlin 

Clève  824  para tais omissões.  Levantando essa tendência anteriormente, Anna 

Cândida da Cunha Ferraz já preconizava alguns meios de suprir a omissão do 

legislador,  e propunha a sua adoção pelo Constituinte, com a aplicação de algumas 

técnicas, entre as quais a iniciativa popular e a iniciativa legislativa de entidades e 

associações. 825

 

6.3   Diferenças e semelhanças entre a iniciativa popular e a sugestão 
legislativa 

 

A iniciativa popular é uma iniciativa complexa, pelo fato de haver pluralidade de 

requisitos para a execução da iniciativa-ato, já que o art. 61, § 2º, da Constituição 

exige a observância de vários pressupostos para que a proposta seja apresentada 

pelos cidadãos perante a Câmara dos Deputados, a saber: a) um por cento do 

eleitorado nacional; b) distribuído pelo menos por cinco Estados; c) com não menos 

de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.    

 

                                                           
824 Clèmerson Merlin Clève aponta para a necessidade de retorno ao campo político com a criação de mecanismos 
direcionados à superação da omissão inconstitucional do Poder Legislativo, ob. cit., p. 224-225. 
825 Anna Cândida da Cunha Ferraz, Inconstitucionalidade por omissão: uma proposta para a Constituinte. Ob. 
cit., p. 56-57 e 61.   
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Por sua vez, a sugestão legislativa exige, apenas, que seja apresentada por alguma 

entidade organizada representativa de segmento da sociedade civil.  Não há, pois, 

exigência quanto a número de subscritores, mas que haja iniciativa de um grupo 

social representado pela entidade.  

 

A sugestão legislativa manifesta-se formalmente por iniciativa-ato, que se consuma  

com a sua apresentação perante a Comissão de Legislação Participativa, mas tem 

seguimento com a atuação da entidade patrocinadora, quando convocada para tanto,  

perante a Comissão de Legislação Participativa.   

 
Para que a iniciativa legislativa gere alguma pretensão para o autor da iniciativa de 

projeto de lei, é necessário que esta seja válida, isto é, que seja “legítimo o exercício 

do poder de que é manifestação”. 826  Segundo José Afonso da Silva para que a 

iniciativa legislativa seja válida, devem ser atendidas algumas exigências, como: (a)  

Legitimidade do titular; (b) Competência do destinatário;  (c) possibilidade 

constitucional; (d) projeto na conformidade formal exigida pelo Regimento; (e) 

motivação da iniciativa. 827

 

Com base nessas exigências, podemos vislumbrar novas distinções entre a iniciativa 

popular e a sugestão legislativa, que descrevemos, a seguir:  

 

a) Quanto à legitimidade do titular:  

 

O  titular da iniciativa popular  é o conjunto de cidadãos subscritores do projeto de lei, 

composto por um número reunindo um por cento do eleitorado nacional, distribuído, 

ao menos, por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 

eleitores de cada um deles, e a sua legitimidade é aferida pela verificação das 

assinaturas com os respectivos títulos de eleitores, devendo ser enviada ao cartório 

                                                           
826 Enrico Spagna Musso, L´Iniziativa nella Formazione della Legge Italiana, p. 102-103, apud José Afonso da  
Silva, Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 136. 
827 José Afonso da  Silva, idem, p. 136.    
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de origem do título eleitoral a exigir um trabalho exaustivo do Tribunal Superior 

Eleitoral. 828

 

Quanto à sugestão legislativa, o seu titular pode ser alguma entidade representativa 

da sociedade civil organizada, podendo ser associações e órgãos de classe, 

sindicatos,  órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, desde que 

tenham participação paritária da sociedade civil. Excluem-se partidos políticos e 

organismos internacionais.  A legitimidade se afere pela verificação dos documentos 

exigidos, a saber: a) registro em cartório de seu documento de constituição, quando 

se trate de associação ou organização não-governamental, ou em órgão do 

Ministério do Trabalho, quando se trate de sindicato; b) documento legal que 

comprove  a composição de sua diretoria e indique seus responsáveis, judicial e 

extrajudicialmente, à época da apresentação da sugestão. 829

 

b) Quanto à competência do destinatário:  

 

A iniciativa popular  deve ser protocolizada perante a Secretaria-Geral da Mesa, que 

verificará o cumprimento das exigências constitucionais e o projeto de lei tem a 

mesma tramitação dos demais projetos, sendo designado pela Mesa um deputado 

que irá exercer os poderes ou atribuições de autor da proposição, podendo ser 

indicado algum nome pelo primeiro signatário do projeto. 830  Para o exercício da 

iniciativa popular, os cidadãos detêm a iniciativa-competência concorrente, pois 

podem apresentar matérias que não sejam de iniciativa reservada, constituindo uma 

iniciativa geral, visto não estar restrita a matérias determinadas, podendo o projeto de 

lei versar sobre lei complementar e ordinária 831,  de competência legislativa privativa 

da União, do art. 22, da Constituição Federal, e de competência legislativa 

concorrente da União, quando se limitará a estabelecer normas gerais, segundo o 

art. 23, § 1º, da Carta Magna.  

 

                                                           
828 Francisco Whitaker, Iniciativa popular de lei: Limites e alternativas, Reforma Política e Cidadania, ob. cit.,  
p.190. 
829 Regulamento Interno da Comissão de Legislação Participativa, art. 2º. 
830 Regimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 252, inciso V, VI e X. 
831 Art.61, caput, da Constituição Federal.  
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A sugestão legislativa deve ser apresentada perante a Secretaria da Comissão de 

Legislação Participativa, sendo que a Presidência da Comissão poderá solicitar 

novas informações e documentos, quando necessários para a identificação da 

entidade e de seu funcionamento. 832 A tramitação das sugestões é regulada pelas 

mesmas disposições do Regimento Interno da Câmara dos Deputados relativas ao 

andamento  dos projetos de lei nas Comissões. 833  Podem ser apresentadas 

sugestões legislativas envolvendo matéria de competência legislativa privativa da 

União, do art. 22, da Constituição Federal, e de competência legislativa concorrente 

da União, quando se limitará a estabelecer normas gerais, segundo o art. 23, § 1º, da 

Carta Magna, das espécies normativas seguinte: lei complementar,  lei ordinária,  

decreto legislativo,  resolução, e, mais, de consolidação, de emenda ao parecer 

preliminar do projeto de lei orçamentária anual, de emenda ao projeto de lei 

orçamentária anual, de emenda ao projeto de lei do plano plurianual; de emenda às 

proposições  distribuídas às Comissões Permanentes por envolverem matéria de sua  

competência para discussão e votação de parecer e sujeitas à deliberação do 

Plenário; de emendas às proposições de projetos de lei distribuídas às Comissões 

Permanentes para discutir e votar, dispensada a competência do Plenário da Câmara 

e de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias. As sugestões podem referir-se, 

ainda, a requerimentos solicitando a realização de audiência pública; solicitando 

depoimento de autoridade ou cidadão que possam  contribuir para os trabalhos da 

Comissão; de informação ou de pedido de informação a Ministro de Estado, 

devidamente fundamentado; de convocação, devidamente fundamentado, de 

Ministro de Estado  ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à 

Presidência da República; de indicação sugerindo aos Poderes Executivo ou 

Judiciário a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, 

ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva.   

 

(c) Quanto à possibilidade constitucional: embora todas as exigências de validade 

anteriores envolvam a viabilidade constitucional, José Afonso da Silva busca nesta 

possibilidade seu sentido estrito, focando a hipótese em que o conteúdo do projeto 

                                                           
832 Regulamento Interno da Comissão de Legislação Participativa, art. 2º, §§ 1º e 2º. 
833 Regimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 254, § 3º. 
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de lei contrasta com qualquer princípio constitucional. A recusa da iniciativa sob este 

fundamento   requer que a inconstitucionalidade seja evidente. 834  

 

(d) Projeto na conformidade formal exigida pelo Regimento. 

 

Para a iniciativa popular, confirmando a exigência da Constituição Federal, sob o art. 

61, § 2º,  o Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê, sob o art. 252 que o 

projeto de lei deve ser subscrito por, no mínimo, um centésimo do eleitorado 

nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 

milésimos dos eleitores de cada um deles, aliado às seguintes condições: a) cada 

assinatura de eleitor deve estar acompanhada de seu nome completo e legível, 

endereço e número de seu título eleitoral e outros dados identificadores; b) as listas 

de assinatura serão organizadas por Município e por Estado, Território e Distrito 

Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara; c) é facultado à entidade 

da sociedade civil patrocinar a apresentação de projeto de lei, responsabilizando-se 

pela coleta de assinaturas; d) o projeto será instruído com documento hábil da 

Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada unidade da 

Federação, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se não 

disponíveis outros mais recentes; e) nas Comissões ou em Plenário, transformado 

em Comissão Geral, o primeiro signatário, ou quem este indicar na apresentação do 

projeto, poderá usar da palavra para discutí-lo pelo prazo de vinte minutos; f) cada 

projeto deve conter um único assunto, caso contrário poderá ser desdobrado em 

proposições autônomas pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 

para tramitação em separado; g) vícios formais não servirão para rejeitar 

liminarmente o seguimento do projeto de lei, devendo a Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania saná-la deles para regular tramitação (caput e incisos I, II, III, 

IV, VII, VIII e IX). 

 

No que se refere à sugestão legislativa, ela pode ser apresentada por associações e 

órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto  

partidos políticos (art. 32, inciso XII, e art. 254 835 , do Regimento Interno), sendo que,  

recebendo parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa, será  

                                                           
834 Regimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 145. 
835 Na redação da Resolução nº  20, de 2004, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  
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transformada em proposição legislativa de sua iniciativa, encaminhando-se à Mesa  

para tramitação. Aquela que receber parecer contrário dessa Comissão  será 

encaminhada para arquivo, em caráter terminativo.  Na apreciação das sugestões 

pela Comissão, serão obedecidas, no que couberem, as disposições do Regimento 

Interno relativas ao trâmite dos projetos de lei nas Comissões (§§ 1º, 2º e 3º, do art. 

254). 

 

e) Motivação 

 

Essa exigência de validade não serve para distinguir os dois instrumentos de 

participação popular, pois aqui se assemelham. Segundo estabelece o Regimento 

Interno da Câmara, a  proposição  poderá ser fundamentada por escrito ou 

verbalmente pelo Autor e, em se tratando de iniciativa coletiva, pelo primeiro 

signatário ou quem este indicar, mediante prévia inscrição junto  à Mesa. 836  Essa 

iniciativa coletiva refere-se à autoria de vários Deputados. 837 Essa regra vale para os 

projetos de lei oriundos tanto da iniciativa popular, quanto da sugestão legislativa, 

porquanto ambas devem atender as exigências de motivação, traduzidas na 

justificativa de   projeto de lei. 838  Entendemos que a justificativa deve ser elaborada 

pelo Deputado, que receber a iniciativa popular e ficar como seu autor, e pela 

Comissão de Legislação Participativa, no caso de esta aprovar a sugestão legislativa, 

transformando-a  em  proposição.  

 

Outras distinções entre iniciativa popular e sugestão legislativa podem, ainda, ser 

apontadas.  

 

Uma delas refere-se à faculdade de uso da palavra.  Na iniciativa popular, apesar de  

ser o projeto apresentado por algum ou por vários deputados, o primeiro signatário 

da iniciativa, ou quem este tiver indicado quando de sua apresentação, poderá usar 

                                                           
836 Art. 103, do RI da Câmara. 
837 Art. 109, § 1º, inciso I, do Regimento Interno da Câmara.  
838 Afirma Andyara Klopstock Sproesser que: “A justificativa deverá ser expressa, tecnicamente, em ordem não 
só a evidenciar a compatibilidade do projeto com as disposições normativas hierarquicamente superiores 
(Constituição, Lei Orgânica, leis complementares pertinentes), mas também a demonstrar a sua oportunidade e 
conveniência. Enfim, na justificativa, o autor singular ou colegiado do projeto apresentará as razões jurídicas que 
o sustentam, assim como as razões de mérito que aconselham a sua aprovação pelo Plenário da Casa Legislativa”. 
Ob. cit., p. 90. 
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da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de vinte minutos,  839 nas 

Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral. 840 Na sugestão 

legislativa, pelo fato de ser transformada, quando receber parecer favorável,  em 

proposição legislativa de autoria da Comissão de Legislação Participativa, poderá 

fazer o uso da palavra na fase de discussão perante o Plenário algum membro da 

Comissão, não se cogitando de concedê-la a representante da entidade que a 

apresentou, embora a Comissão deva mantê-la informada da tramitação de sua 

sugestão. 841

 

Outra refere-se ao fato de que todas as proposições serão arquivadas no fim da 

legislatura, salvo as de iniciativa popular.  842 Com relação às sugestões legislativas, 

o Regulamento Interno da Comissão de Legislação Participativa estabelece que a 

Comissão deverá examiná-las e decidir sobre elas no prazo de dez sessões, o que 

faz deduzir que, dificilmente, chegará ao fim da legislatura sem decisão, tanto mais 

que, encerrada a legislatura, será reiniciada a numeração das sugestões e, também, 

dos demais instrumentos de participação. 843  

 

Entre as semelhanças, indicamos:  

 

a) Não pode ser dispensada a competência do Plenário para discutir e votar projetos 

de lei pelas Comissões Permanentes, tanto daquelas de iniciativa popular, quanto 

daquelas de iniciativa da Comissão, como o caso da sugestão legislativa. 844   

 

b) Vício de forma não pode inviabilizar o seguimento de ambas as formas de 

participação popular na produção de lei. O Regimento Interno da Câmara afirma que 

“não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de  iniciativa popular por vícios de 

                                                           
839 Art. 252, inciso VII, e art. 171, § 3º, do Regimento Interno da Câmara. 
840 Regimento Interno da Câmara dos Deputados: “Art. 91.  A sessão plenária da Câmara será transformada em 
Comissão Geral, sob a direção do Presidente, para: (...) II- discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde 
que presente o orador que irá defende-lo; (...) § 2º Na hipótese do inciso II, poderá usar da palavra qualquer 
signatário do projeto ou Deputado, indicado pelo respectivo Autor, por trinta minutos, sem apartes, observando-
se para o debate as disposições contidas nos §§ 1º e 4º do art. 220, e nos §§ 2º e 3º do art. 222. § 3º Alcançada a 
finalidade da Comissão Geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se 
encontrariam os trabalhos.”  
841 Art. 10, do Regulamento Interno da CLP. 
842 Art. 105, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara.  No Brasil, a duração da legislatura é de quatro anos.  
843 Art. 8º c/c art. 4º, § 3º, do Regulamento Interno da Comissão de Legislação Participativa.  
844 Art.24, II, “c” e “d”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.   
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linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania escoimá-lo dos vícios formais para sua regular 

tramitação”. 845  Da mesma forma, em relação à sugestão legislativa, prevê o 

Regulamento Interno da Comissão de Legislação Participativa que “caberá à 

Comissão promover e observar, quando couber, a adequação formal da sugestão 

para assegurar-lhe as mínimas condições de redação e técnica que a habilitem a 

tramitar”. 846 Vemos aqui uma atividade de saneamento da sugestão por parte da 

Comissão de Legislação Participativa, da mesma forma exercida pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania em relação a projeto de iniciativa popular.  

 

c) Tanto a iniciativa popular, quanto a sugestão legislativa seguem tramitação em 

regime de prioridade 847: a primeira pelo fato de ser iniciativa dos cidadãos, e a 

segunda pelo fato de ser considerada de iniciativa de Comissão Permanente, a 

Comissão de Legislação Participativa. 848  

 

d) Tanto na sugestão legislativa, quanto na iniciativa popular , o  vínculo jurídico é 

formado entre a Câmara, que passa a ser o sujeito passivo do processo de formação 

das leis, na qualidade de destinatário do exercício do poder de iniciativa, enquanto o 

titular da iniciativa  constitui o seu sujeito ativo, representado no primeiro pela 

Comissão de Legislação Participativa e, no segundo, pelo Deputado a quem foi 

designada a apreciação da iniciativa.  849

 

Comparando ambos os instrumentos de participação popular na iniciativa de leis, é 

possível  apresentar alguns dados importantes quanto a dificuldades maiores ou 

                                                           
845 Art. 252, inciso IX, do Regimento Interno da Câmara. 
846 Regulamento Interno da Comissão de Legislação Participativa, art. 6º. 
847 “Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem 
do Dia da sessão seguinte, logo após as proposições em regime de urgência”, art.158, caput, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.   
848 Art. 151, inciso II, “a”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  
849 No entanto, para que essa situação jurídica tenha eficácia, é necessário que o projeto de lei seja válido, isto é, 
que seja manifestação do exercício de um poder legítimo.  Em outras palavras, que sejam atendidas algumas 
exigências, como: a) legitimidade do titular; b) competência do destinatário; c) possibilidade constitucional; d) 
projeto redigido consoante as formalidades exigidas no Regimento Interno da Câmara competente; e) motivação  
da iniciativa.  Enrico Spagna Musso, L´iniziativa nella Formazione della Legge Italiana, p. 102, apud José 
Afonso da Silva,  Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional, ob. cit., p. 135-136. 
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menores em seu exercício.   É reconhecido que a exigência de subscrição de projeto 

de lei de iniciativa popular por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 

distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento 

dos eleitores de cada um deles, dificulta a apresentação desse tipo de propostas. 

Conforme relato em publicação 850 da Comissão de Legislação Participativa, nos 

quinze anos de vigência da Lei Maior, apenas três projetos de iniciativa popular 

foram apresentados à Câmara – os Projetos de Lei 2710/92, 4146/93 e 1517/99. 

Ademais, para que eles pudessem ser recebidos com fulcro no § 2º do artigo 61 da 

Carta Magna, seria necessária, em cada caso, a verificação dos dados e das 

assinaturas de mais de um milhão de eleitores subscritores dos referidos projetos, 

tarefa inviável tecnicamente. A solução encontrada para esse impasse foi que, em 

cada uma das referidas proposições, o primeiro subscritor fosse deputado federal.  

Com a criação da Comissão de Legislação Participativa, em pouco mais de dois anos 

de existência, foram apresentadas cerca de duzentas sugestões legislativas de 

autoria da sociedade civil organizada, das quais oitenta foram aprovadas e 

convertidas em proposições legislativas. 851  

 

Considerando os tipos de proposição e o respectivo quantitativo por tipo, foram 

registrados: 43 projetos de Lei; 6 projetos de lei complementar, além de  2 

indicações; 2 requerimentos  e 1 requerimento de indicação, correspondendo ao total 

de 54.  

 

Em especial, quanto às sugestões de emenda na área orçamentária, as quantidades  

de sugestões dessa natureza apresentadas à CLP, discriminadas por ano, e as 

quantidades aprovadas foram as seguintes:  em 2001, 11 apresentadas, sendo 5 

aprovadas; em 2002,  21 apresentadas, sendo 10 aprovadas; e em 2003, 17 

apresentadas, sendo 7 aprovadas, totalizando 49 sugestões de emenda 

apresentadas  e  23 aprovadas.  852

 

                                                           
850 Nossa Vivência e a difusão da idéia pelo País: uma análise estatística, 2004, Comissão de Legislação 
Participativa, Câmara dos Deputados,  Apresentação, p. 2-3.   
851 Ibidem, p. 2-3. 
852 Foi levado em conta o limite máximo de 5 emendas por Comissão a cada projeto.   
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Essas quantidades foram separadas por unidade federativa, considerando  a sede da 

entidade proponente. Observa-se que o Distrito Federal, juntamente com os Estados  

de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais respondem por 84% de todas as 

sugestões de emenda ao Orçamento. De igual forma, verifica-se que no ano de 2002 

houve uma participação popular maior em quantidade de emendas às leis 

orçamentárias . 853

 

Uma das características importantes deste novo instrumento, a sugestão legislativa, 

e desse órgão, a Comissão de Legislação Participativa, é que, de forma geral, toda a 

sociedade brasileira pode ser considerada potencialmente como titular dessa forma 

de  iniciativa legislativa perante essa Comissão. Isto ocorre em face da abrangência 

do campo de interesse atribuído a esse órgão, quer pelo fato de integrar o Poder 

Legislativo competente para legislar sobre questões nacionais, quer pelo fato de que 

essa Comissão não está limitada a campos temáticos específicos e nem a órgãos ou 

programas governamentais com eles relacionados, não se restringindo as matérias  a 

lhe serem submetidas.  Com efeito, essa Comissão não tem pertinência de interesse 

com nenhum dos campos de abrangência material de qualquer Ministério, conforme 

se depreende do art. 32, inciso XII, combinado com o seu parágrafo único, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, na redação da Resolução nº 24/2004.   

Para efeitos formais, porém, essa titularidade fica restrita às entidades proponentes 

na qualidade de representantes de segmentos da sociedade civil organizada.  

 

Essa amplitude de possíveis interessados e de matérias  para apresentação de 

sugestões apresenta algumas desvantagens, que podem aparecer, corriqueiramente, 

em situações onde existe liberdade ampla de participação popular.   

 

A própria Comissão de Legislação Participativa aponta algumas situações 

enfrentadas, surgidas em face do próprio  caráter pioneiro do exercício da 

                                                           
853 As entidades que mais apresentaram emendas, em ordem decrescente, foram: Associação Comunitária do 
Chonin de Cima (6) ; Associação Comunitária dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de Inhame, Mandioca e 
outros (3) ; Federação Nacional das APAEs (3); Fundação São Vicente FUNDASV (3); Associação Brasileira de 
COHAB`s (2); Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Bela Vista (2); Associação 
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Pau Santo (2); Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua (2); e outras entidades, totalizando nos exercícios de 2001 a 2003  uma única emenda a lei orçamentária, 
apresentada em apenas um desses anos. Dados obtidos em Nossa Vivência e a difusão da idéia pelo País: uma 
análise estatística, ob. cit., p. 27 e 31. 
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participação da sociedade na elaboração legislativa, envolvendo a rotina da 

implementação desse processo. 854

 

Uma delas refere-se à representatividade da organização proponente. A Comissão 

relata que foram recebidas  sugestões voltadas para a solução de algum problema 

de classe, muitas vezes discutido em Assembléia interna, como também recebeu 

outras totalmente desvinculadas da área temática da entidade, sem que isso 

significasse necessariamente que o primeiro tipo seja de melhor qualidade do que o 

outro. Apesar de falta de qualquer norma, quer no Regimento Interno da Câmara, 

quer no Regulamento Interno da Comissão,  limitando o tema de sugestão legislativa 

à finalidade social da entidade, observa a Comissão que a vinculação da sugestão à 

área temática da organização, inegavelmente, concede-lhe maior peso, acabando 

por influenciar a sua própria apreciação. De nossa parte, embora reconhecendo 

válida, em parte, esta opinião,  entendemos que não se deve restringir a atuação das 

entidades sociais limitando o teor de suas sugestões legislativas ao campo temático 

de suas finalidades sociais descritas nos Estatutos, porquanto deve ser estimulada  a 

participação popular na iniciativa legislativa, considerando, principalmente,  que essa 

nova forma de atuação carece de maior divulgação e que devem ser bem recebidas 

as manifestações de interesses mais amplos, desde que reconhecidamente 

direcionados para o interesse social.  Concordamos com a opinião da Comissão, no 

sentido de que não se deve burocratizar demasiadamente o processo de 

recebimento de sugestões. 

 

Outra questão levantada pela Comissão, envolve o recebimento de sugestões 

eivadas de uma série de defeitos, atribuíveis à inexperiência da sociedade em lidar 

com essa nova prerrogativa, às restrições educacionais e informativas e à própria 

complexidade  do processo legislativo desconhecido pela maioria dos proponentes.  

Assim, não tem sido raro o recebimento de sugestões de conteúdo genérico e/ou de 

foco localizado, com inconstitucionalidade insanável ou, ainda, com vício de 

iniciativa, resultando na distribuição aos Deputados de matérias com remotas 

possibilidades de aproveitamento, não obstante exija a apresentação de parecer. 855  
                                                           
854 Nossa Vivência e a difusão da idéia pelo País: uma análise estatística, 2004, ob. cit., p. 38.  
855 Relata, ainda, a Comissão “que tem sido freqüente também o recebimento de sugestões de Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), tipo de iniciativa não previsto no Regulamento Interno da Comissão.  A aceitação 
desse tipo de proposição por parte da CLP do Senado Federal exigirá uma nova reflexão desta Comissão a 
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Para tanto, consideram necessário aperfeiçoar a divulgação de informação sobre 

como apresentar uma sugestão legislativa. 

 

A Comissão defende, ainda,  a necessidade de maior divulgação da possibilidade da 

participação direta da sociedade junto ao parlamento e  uma melhor articulação sua 

com os diversos segmentos organizados da sociedade, em especial com as 

organizações não-governamentais, visando a contínua divulgação do instrumento de 

participação em fóruns específicos, de forma a identificar demandas que possam ser 

convertidas em projetos de lei. Considera que a sociedade como um todo ainda 

desconhece essa prerrogativa.   

 

Essas críticas merecem séria atenção visto que advêm da própria Comissão de 

Legislação Participativa ao pretenderem aperfeiçoar a utilização da sugestão 

legislativa e implementá-la para ser cada vez mais e melhor aproveitada como 

instrumento de participação popular na iniciativa de leis.  Certamente,  maior 

divulgação da sugestão legislativa entre os vários segmentos da sociedade civil 

organizada levará a resultados mais satisfatórios com o incremento de apresentação 

dessas iniciativas  populares de lei, visto que essas entidades já se encontram 

organizadas e têm uma consciência maior de como exercer a garantia dos direitos de 

seus associados e também de não associados.  

 

A criação da primeira Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados e do instrumento de sugestão legislativa como inovação no Poder 

Legislativo pátrio serviram de exemplo para a criação de Comissões do gênero em 

inúmeras Câmaras Municipais 856 e  em várias Assembléias Legislativas de Estados 

da Federação 857, inclusive do Distrito Federal, além do Senado Federal, 

                                                                                                                                                                                
respeito da matéria.”   Em alguns poucos casos, sugestões legislativas desse tipo foram, de ofício, devolvidas aos 
autores, apesar de não ser um procedimento claramente definido no Regulamento Interno da CLP. Ibidem, p. 39. 
856 A maioria das Comissões dessa natureza leva o nome de Comissão de Legislação Participativa. Na esfera 
municipal já estão em funcionamento em: Manaus, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, Uberaba, Unaí, Belém, 
João Pessoa, Tibagi, Americana, Bebedouro, Campinas, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Praia Grande, Santo 
André, São Bernardo do Campo,    São José dos Campos e São Paulo. Estão em fase de criação ou instalação nos 
municípios de Bauru, Caraguatatuba, Curitiba, Guarulhos e São Paulo.  
857 Em alguns Estados, é denominada de Comissão de Participação Legislativa Popular, como no Rio Grande do 
Sul, ou  Comissão de Legislação Cidadã, como na Paraíba. Nos Estados da Federação, estão em funcionamento 
nas Assembléias Legislativas do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande 
do Sul  e Santa Catarina.  Estão em fase de criação ou instalação nas Assembléias Legislativas de Goiás, 
Pernambuco e  São Paulo. 
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representando uma forte tendência no sentido de melhorar a democracia semi-direta 

e uma integração com a democracia participativa.  
 
Essa nova forma de participação popular na criação de lei, por meio de iniciativa 

popular diversa da prevista na Constituição, sem as exigências de coleta de número 

grande de assinaturas e outras formalidades exigidas pela iniciativa popular de lei, 

constitui uma alternativa eficiente para o exercício da soberania popular nos moldes 

da Constituição, em seu parágrafo único do art. 1º,  sem, no entanto, ter que passar 

pelas dificuldades prescritas constitucionalmente e restritivas para a iniciativa popular 

do § 2º do art. 61. A sua finalidade é viabilizar, efetivamente, a participação popular 

no Poder Legislativo, por esse instrumento de democracia participativa, fazendo 

promover a democracia semidireta prevista na Constituição Federal, no parágrafo 

único, do art. 1º.  
 

Os obstáculos existentes para o exercício do princípio da soberania popular, nos 

moldes previstos na Constituição Federal, concentrados na exigência de número 

elevado de assinaturas das propostas de lei e na necessidade de confrontação de 

assinaturas, nem sempre contando com o auxílio adequado dos Tribunais Eleitorais 

Estaduais que alegam não dispor de meios para fornecer as listas exigidas, fizeram 

estancar a  pretendida abertura para uma democracia participativa com a iniciativa 

popular de leis.   

 

Por tudo isso, a sugestão legislativa perante a Comissão de Legislação Participativa 

constitui uma evolução do instrumento constitucional posto à disposição do   povo, a 

iniciativa popular de lei,  para fazer valer a soberania popular perante o Poder 

Legislativo. 

 

A democracia participativa exige instrumentos mais ágeis para que o povo 

diretamente venha a influir no Poder Legislativo por intermédio de proposta de leis.   

 
Desta forma, pudemos apontar vantagens e limites na sugestão legislativa, como 

uma forma  de iniciativa popular perante a Comissão de Legislação Participativa da 

Câmara dos Deputados.   
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A função primária da Comissão de Legislação Participativa é ser um órgão da 

Câmara dos Deputados para receber iniciativa popular de leis, na forma de 

sugestões legislativas.   Como ela não está restrita a tratar de matérias específicas,  

seu âmbito de atuação difere daquela das demais Comissões Permanentes, 

ultrapassando o campo temático daquelas, para o fim de servir de canal de 

comunicação maior da Câmara dos Deputados com a sociedade civil organizada, 

exercendo esse duplo papel político ao lado da análise das sugestões legislativas 

com respeito à sua constitucionalidade, juridicidade e conveniência.  No entanto, 

essa amplitude de matérias que lhe são submetidas traz a exigência de que as 

sugestões legislativas transformadas em proposições legislativas tramitem pelas 

respectivas Comissões Permanentes, para a análise de mérito do seu campo 

temático.  

 

Como função secundária, a Comissão exerce o efeito pedagógico de estimular 

reivindicações da sociedade civil organizada e de preencher vazios de legislação e 

de expectativas populares.  Reforça  a atuação das organizações não 

governamentais e serve como alternativa à atuação dos partidos políticos que, 

muitas vezes, agem de forma centralizada, burocratizada e hierarquizada.    

 

Por sua vez, a sugestão legislativa tem como função primária provocar o Poder 

Legislativo, por intermédio da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados, para o fim de obter um pronunciamento dentro do procedimento 

legislativo, compreendendo o seu exame e uma deliberação direta, podendo esta ser 

positiva, transformação em proposição da Comissão --  seguindo sua tramitação pela 

Casa até sua votação pelo Plenário da Câmara -- ou mesmo negativa, quando a 

sugestão é arquivada.   

 

Como função secundária, é servir de instrumento para exercer a soberania popular e 

contribuir para aprimorar as técnicas para a democracia participativa.   

 

A criação da Comissão de Legislação Participativa e do instrumento sugestão 

legislativa constitui medida política de aplicação imediata e viável, dependendo, em 

grande parte, de sua maior divulgação e também das finalidades a que ambas se 

propõem e, ainda, do interesse demonstrado pela sociedade civil organizada em 
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utilizá-las.  Consiste, pois,   em meio idôneo para o exercício do princípio da 

soberania popular  aplicável à iniciativa popular de leis, alcançando o povo ativo e o 

povo como instância global da atribuição da legitimidade democrática, ampliando, 

desta forma, a tendência de democracia semidireta para a democracia participativa. 

Revela, ademais, o entendimento correto da Constituição em seu objetivo de dar, 

imediatamente,  ao povo o exercício direto do poder, em sua versão legislativa. 

 

Esse trabalho conjunto – povo e Poder Legislativo, resultante da interação sugestão 

legislativa- Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados -- revela 

a correta aplicação, segundo o entendimento que dele faz  Karl Loewenstein, nas 

seguintes palavras relatadas por Raul Machado Horta, do sentimento constitucional, 

como sendo:  

  

 

“a consciência solidarizante da comunidade que integra os detentores e os 

destinatários do poder na Constituição. O sentimento constitucional, que 

envolve a valorização sentimental da Constituição, é incompatível com a 

indiferença popular em relação à Constituição. O desconhecimento, a 

ignorância, o desprezo e o desrespeito sistemático à Constituição negam o 

sentimento constitucional e fazem da Constituição uma “folha de papel” que se 

agita na direção do vento. Essa conduta negativa opera a substituição da 

estabilidade pela instabilidade da Constituição”. 858   

 

 

Para terminar, entendemos que ela representa, ainda, a aplicação correta do “espírito 

da Constituição”, consoante expressado por Ernst Benda:  

 

 

“(...) Os seres humanos formatam eles próprios a sua evolução a partir de 

decisões comunitárias que pressupõem a liberdade mais ampla possível. Isto 

possibilita e exige, contudo, que cada membro da comunidade atue como livre 

partícipe deste processo decisório. Esta liberdade de influenciar e participar, 

                                                           
858 Karl Loewenstein, Teoria de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1970, p. 200, apud Raul Machado Horta, 
Direito Constitucional, 4ª ed., revista e atualizada, Belo Horizonte, Del Rey, 2003, p. 100.  
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no entanto, apenas será possível quando as deliberações comunitárias, na 

prática decisões majoritárias, reconheçam a cada um, no que diz com seu 

conteúdo, o maior espaço possível de liberdade pessoal, no mínimo, lhe 

sendo exigíveis.  Em vez de um equilíbrio completo num futuro distante, 

almeja-se a obtenção de um equilíbrio constante e relativo já no presente. (...)”  
859

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
859  Trecho de decisão do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, proferida em 1951, citado no artigo “O 
espírito da  lei fundamental”, do Prof. Dr. Ernst Benda, Ex-Presidente da corte Federal Constitucional da 
Alemanha e Professor Emérito da Universidade de Freiburg, tradução do Prof. Dr. Ingo Wolfgang  Sarlet, 
Publicação Notadez,  Revista Interesse Público, nº 14, 2002, p. 94-109.   
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CONCLUSÕES: 
 

1. Adotamos a idéia básica de que a democracia constitui uma proposta político-

jurídica em constante construção e que em qualquer país democrático há 

bastante espaço para mais democracia. 

 

2. Um  critério importante para aferir-se o grau de democracia de um país reside na 

existência de instrumentos adequados para o exercício do direito de participação, 

considerado como um direito fundamental, nas decisões políticas, incluindo nesta 

a produção legislativa. 

 

3. A forma de democracia adotada pela Constituição Federal de 1988, antes 

unicamente representativa ou indireta, está aberta para expressões de 

democracia direta ou participativa. 

 

4. A cidadania social representa uma forma de atuação mais ampla do que a 

cidadania política, tendo em vista a insuficiência de resultados da atuação de 

parcela importante da sociedade política frente às necessidades sociais. Já a 

participação popular -- uma atuação coletiva mais efetiva do direito de 

participação --  constitui um meio para a exteriorização da cidadania social. Há 

uma relação direta entre essas duas idéias: quanto maior a consciência de 

cidadania social, maior será a participação popular, e quanto maior a participação 

popular, mais oportunidades haverá para a cidadania social.    

 

5. A Constituição Federal de 1988 positivou novos canais de participação popular,   

cujo efeito, apenas formal ou realmente substancial, dependerá da atitude dos 

membros da sociedade em tornar efetiva a utilização dos mesmos, pelo 

desempenho eficaz  da cidadania social.   

 

6. Entendemos ser a democracia semidireta um aperfeiçoamento da democracia 

indireta ou representativa em direção a uma maior participação do povo em 

questões que considera de relevância para o País, resultado da insatisfação de 

grupos sociais com as limitações de participação unicamente nas eleições para 

escolha de seus representantes.   
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7. A soberania popular está positivada na Constituição Federal de 1988 no 

parágrafo único do artigo 1º, significando que, além de ser o titular do poder, o 

povo detém a soberania. Serve, assim, como  elemento de legitimação do poder, 

já que atribuída “não apenas quoad titulum, mas ainda quoad exercitium”.  

 

8.  Afastando-nos do significado vago da palavra povo,  que nada representa, nem 

jurídica nem politicamente, admitimos que a democracia, para ser plenamente 

praticada, deve reconhecer no povo um significado mais completo, 

correspondendo àquele destinatário de prestações civilizatórias do Estado ou, 

mais sinteticamente, povo-destinatário, quando são realizados os direitos 

humanos envolvendo a população inteira do País. Esse sentido de povo é mais 

abrangente que aquele de povo-ativo, entendidos aqui os cidadãos-eleitores. 

Afasta-se, pois, a idéia de ver no povo uma figura abstrata, relegada à sua própria 

sorte (povo-ícone).  

 

9. Precedendo a própria Constituição, a soberania popular representativa da força 

emanada do povo tem como titular o povo destinatário das prestações   

civilizatórias do Estado, tendo as características subjetivas da inalienabilidade e 

da indivisibilidade e a característica objetiva de ilimitação,  reproduzindo a idéia 

da vontade geral de Rousseau no sentido de que o povo é soberano e pode tudo 

e atendendo a  idéia do poder do povo tentado no modelo de Estado daquele 

filósofo. 

 

10. Vista como princípio, a soberania popular subordina-se aos limites impostos pela 

Constituição promulgada, devendo ser exercida nos moldes que ela instituiu.  Na 

redação expressa da Constituição de 1988, consolida-se na atuação coletiva de 

membros identificáveis do povo ativo, não lhe atribuindo as mesmas 

características da soberania popular como poder originário . Seu exercício pode 

ser  invocado por segmentos e, pois, de parte fragmentada,  ainda que 

considerável, do povo ativo, atendendo a interesses variados desses segmentos 

diversos do povo ativo.  Nesse modelo, não teria, aparentemente, direito a esse 

exercício o conjunto do povo como instância global da atribuição da legitimidade 

democrática e o conjunto do povo como destinatária das prestações civilizatórias 
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do Estado, embora, como indivíduos isoladamente, tenham seus direitos 

fundamentais garantidos pelo art. 5º.  Essa visão, porém, pode ser contestada por 

uma interpretação sistemática da Constituição.  

 

11. Vemos um aparente descompasso na Constituição quando reconhece o povo 

como fonte do poder e, assim, a sua qualidade de detentor da soberania 

(parágrafo único, do art. 1º, primeira parte), acrescido do reconhecimento 

expresso de que o exercício desse poder do povo pode ocorrer diretamente 

(parágrafo único, do art. 1º, última parte, c/c art. 14, incisos I, II e III), ou por meio 

de representantes eleitos (parágrafo único, do art. 1º, parte intermediária, c/c art. 

14, caput), com a limitação para o exercício da iniciativa popular imposta pelo art. 

61, § 2º, com fortes restrições ao exercício desse poder direto e, pois,  dessa 

soberania, limitando-o ao povo-ativo, e às exigências de subscrição por cidadãos-

eleitores perfazendo, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído 

pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 

eleitores de cada um deles.  

 

12. A função legislativa é servir ao povo formulando e aprovando a legislação que se 

espera venha a ser respeitada por todos.  Essa é a função típica do Poder 

Legislativo, prosseguir na concretização da vontade geral da teoria de Rousseau, 

que se manifesta na criação da lei.  A Constituição é resultado sintético da 

vontade geral do Constituinte, que é o povo, e, por isso, ela deve ser respeitada 

pelos membros da comunidade; e essa vontade original do povo deve estar 

manifestada, também, no ato de criação das leis infraconstitucionais, na forma 

dos procedimentos estabelecidos na Carta Magna.    

 

13.  A iniciativa popular constitui um instrumento para o exercício do princípio da 

soberania popular previsto constitucionalmente, porém as exigências impostas ao 

seu exercício tornam esse meio de participação popular de utilização muito difícil, 

além de limitarem o seu exercício apenas por membros do povo ativo, os 

eleitores. A apreensão desse fato por alguns Deputados, gerou a apresentação 

de três Projetos de Emenda Constitucional,  em tramitação, com vistas a reduzir 

os requisitos para seu exercício. 
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14. A iniciativa popular de lei pode, no entanto, servir como instituto de busca da 

integração das normas constitucionais dependentes de lei ordinária ou 

complementar, além de integrar o direito político, que consiste na disciplina dos 

meios necessários ao exercício da soberania popular. 

 

15.  Como uma prova do valor dado pela sociedade política à participação popular e 

com vistas a uma solução jurídico-política para o efetivo exercício do princípio da 

soberania popular e da democracia semidireta, a Câmara dos Deputados, por 

meio da  Resolução nº 21/2001 -- que alterou o seu Regimento Interno --, criou a 

Comissão de Legislação Participativa e a sugestão legislativa a ser apresentada 

perante aquela, servindo como forte inspiração o Parlamento Europeu, com sua 

Comissão das Petições, que tem por competência a apreciação do direito de 

petição. 

 

16. A Comissão de Legislação Participativa constitui uma Comissão Permanente da 

Câmara dos Deputados, subordinando-se às normas constitucionais, em especial 

do art. 58, §§ 1º e 2º, às regras do  Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

que regulam a atividade das Comissões e às do Regulamento Interno da própria 

Comissão. Tem competência material para apreciar a matéria contida na 

sugestão legislativa que lhe é apresentada e apreciar o parecer do Relator 

designado para estudá-la.  Caso o parecer decida pela aprovação da sugestão, 

deliberando a respeito e aprovando o parecer, a Comissão transformará a 

sugestão em proposição legislativa de autoria da própria Comissão, 

encaminhando à Mesa da Câmara. Caso o parecer seja pela rejeição e a 

Comissão aprová-lo, a sugestão legislativa será arquivada.  

 

17. A Comissão de Legislação Participativa tem como característica não estar 

limitada a campos temáticos específicos e nem tem por perspectiva  

determinados órgãos ou programas governamentais com eles relacionados, não 

tendo interesse específico em qualquer dos campos de abrangência dos 

Ministérios.  Sua atuação é prévia  à das demais Comissões Permanentes e o 

seu escopo é o de desencadear a apreciação das matérias por ela aprovadas 

para seguirem como proposições, sendo um elo de ligação entre a sociedade civil 
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organizada e a sociedade política, na figura de seus representantes na Câmara 

dos Deputados.  

 

18. A Comissão de Legislação Participativa tem competência para o exame da 

constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito, sob o prisma da 

conveniência política, das sugestões legislativas da sociedade civil que se 

enquadrem na competência das Comissões Permanentes da Casa, respeitados 

os pressupostos constitucionais e regimentais.  

 

19. A participação de Deputado como membro efetivo da Comissão de Legislação 

Participativa não constitui impedimento para que integre outra Comissão 

Permanente.  

 

20. A sugestão legislativa apresentada perante a Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados tem algumas diferenças em comparação 

com a iniciativa popular de lei.   

 

21. A iniciativa popular requer subscrição de número elevado de eleitores, portanto 

de membros do povo ativo; a sugestão legislativa admite a  participação não só 

do povo ativo, mas também do povo visto como destinatário da instância global 

da atribuição de legitimidade democrática ou até mesmo do povo-destinatário de 

prestações civilizatórias do Estado.   

 

22. A sugestão legislativa permite que segmentos do povo, representados por 

entidades organizadas da sociedade civil, atuem na iniciativa de lei, não exigindo 

uma mobilização tão ampla como a iniciativa popular,  que, pelas características 

dos requisitos, obriga a depender da existência de uma estrutura dispendiosa e 

muito abrangente, o que torna mais rara a apresentação de projetos de lei e, 

assim, tira a necessária flexibilidade para essas iniciativas ocorrerem com mais 

freqüência e constância. 

 

23. A titularidade outorgada às entidades organizadas da sociedade civil para a  

iniciativa  do procedimento legislativo – por intermédio da sugestão legislativa --  

denota a intenção de estimular a organização da cidadania, não mais vista 
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apenas como cidadania política, mas de forma ampliada como uma cidadania 

social.  

 

24. A sugestão legislativa pode servir, inclusive, para superar eventuais casos de 

inconstitucionalidade por omissão, por iniciativa das entidades organizadas da 

sociedade civil.  

 

25. O  titular da iniciativa popular  é o conjunto de cidadãos subscritores do projeto de 

lei, sendo a sua legitimidade  aferida pelo confronto das assinaturas com os 

respectivos títulos de eleitor, exigindo a manifestação do cartório de origem do 

título eleitoral e de um trabalho exaustivo do Tribunal Superior Eleitoral. 

 

26. O titular da sugestão legislativa pode ser alguma entidade representativa da 

sociedade civil organizada, sendo a legitimidade aferida pela verificação dos 

documentos exigidos que comprovem sua regularidade de constituição e a 

composição de sua diretoria e de seus responsáveis, judicial e extrajudicialmente, 

à época da apresentação da sugestão.  

 

27. Verifica-se distinção quanto à faculdade de uso da palavra.  Na iniciativa popular, 

apesar de  ser o projeto apresentado por algum ou por vários Deputados, o 

primeiro signatário da iniciativa, ou quem este tiver indicado quando de sua 

apresentação, poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei nas 

Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral.  Na sugestão 

legislativa, quando receber parecer favorável,  será transformada em proposição 

legislativa de autoria da Comissão de Legislação Participativa, podendo fazer o 

uso da palavra, na fase de discussão perante o Plenário, algum membro da 

Comissão, não se cogitando de concedê-la a representante da entidade que a 

apresentou, embora a Comissão deva mantê-la informada da tramitação de sua 

sugestão.   

 

28. Algumas semelhanças entre ambos os instrumentos de participação popular:        

tanto nas sugestões legislativas, quanto na iniciativa popular, respectivamente,  

as entidades e os cidadãos detêm a iniciativa-competência concorrente, 

constituindo uma iniciativa geral,  pois podem apresentar matérias que não sejam 
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de iniciativa reservada,  podendo versar sobre matéria de competência legislativa 

privativa da União e de competência legislativa concorrente da União, quando se 

limitará a estabelecer normas gerais, e referentes às espécies normativas já 

explicitadas.  

 

29. Não pode ser dispensada a competência do Plenário para discutir e votar projetos 

de lei, tanto daquelas de iniciativa popular, quanto daquelas de iniciativa da 

Comissão, como o caso da sugestão legislativa.  

 

30. Vício de forma não pode inviabilizar o seguimento de ambas as formas de 

participação popular na produção de lei. O projeto de lei de iniciativa popular não 

poderá ser rejeitado por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica 

legislativa, cabendo à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

proceder a essas correções para sua regular tramitação. Da mesma forma, em 

relação à sugestão legislativa, cabe à Comissão de Legislação Participativa 

promover a adequação formal da sugestão para assegurar-lhe as mínimas 

condições de redação e técnica que a habilitem a tramitar. Vemos aqui uma 

atividade de saneamento da sugestão por parte da Comissão de Legislação 

Participativa, da mesma forma exercida pela Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania em relação a projeto de iniciativa popular. Ressalva-se, porém, 

que a proposição oriunda da sugestão legislativa será, ainda,  apreciada 

posteriormente pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  

 

31. Tanto a iniciativa popular, quanto a sugestão legislativa seguem tramitação em 

regime de prioridade: a primeira pelo fato de ser iniciativa dos cidadãos, e a 

segunda pelo fato de ser considerada de iniciativa de Comissão Permanente, a 

Comissão de Legislação Participativa.  

 

32. Tanto na sugestão legislativa, quanto na iniciativa popular , o  vínculo jurídico é 

formado entre a Câmara, que passa a ser o sujeito passivo do processo de 

formação das leis, na qualidade de destinatário do exercício do poder de 

iniciativa, e  o titular da iniciativa, como o seu sujeito ativo, representado, no 

primeiro, pela Comissão de Legislação Participativa e, no segundo, pelo 

Deputado a quem foi designada a apreciação da iniciativa.  
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33. De maneira sintética, tanto a iniciativa popular de lei, quanto a sugestão 

legislativa têm efeito pedagógico de estimular reivindicações da sociedade civil e 

têm em vista preencher vazios de legislação e de expectativas populares.  

 

34. Pela quantidade e qualidade de exigências, a iniciativa popular requer uma uma 

organização com estrutura muito ampla e concentrada que pode chegar a obstruir 

participações populares mais espontâneas, que estão mais afinadas com a forma 

de utilização da sugestão legislativa, afeta à atuação de entidades de sociedade 

civil organizada, mais pulverizada e com estrutura mais modesta.  

 

35. A criação da Comissão de Legislação Participativa e do instrumento sugestão 

legislativa representa uma evolução na dinâmica da participação popular, em face 

da ausência dos obstáculos levantados na Constituição para a iniciativa popular e 

devidamente avaliados pela Câmara dos Deputados, conduzindo a essa nova 

forma de participação popular na inovação de lei.  

 

36. Quanto mais sua utilização for sendo incrementada, a sugestão legislativa 

perante a Comissão de Legislação Participativa pode vir a introduzir novas formas 

de pressão por parte de minorias do povo destinatário de prestações civilizatórias 

do Estado, até agora não tão bem representadas junto ao Poder Legislativo, 

dando maior oxigenação ao procedimento de elaboração de leis direcionadas ao 

interesse mais geral.  

 

37. Em face das sugestões legislativas perante a Comissão de Legislação 

Participativa, o próprio ambiente da Câmara dos Deputados, como uma das 

Casas do Legislativo,  passa a conviver melhor com a sociedade civil organizada, 

diante da pressão desta  em exercer a soberania popular na elaboração de leis e 

aprimorar os instrumentos para a democracia, direcionado, ainda que 

vagarosamente, para sentir o gosto pela  democracia participativa. Este caminho 

constitui um aprendizado de democracia tanto para a sociedade civil, quanto para 

a sociedade política.  
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38. Apesar de ser um órgão ainda novo e em fase de aperfeiçoamento,  a Comissão 

de Legislação Participativa constitui um ambiente propício para as finalidades 

para a qual foi criada, dependendo, porém, do grau maior de estímulo que 

receber por parte da sociedade civil organizada, por intermédio de apresentação 

de sugestões legislativas. 

 

39.  Em conclusão, a sugestão legislativa perante a Comissão de Legislação 

Participativa reúne condições jurídico-políticas suficientes para ser considerada 

uma nova espécie, mais facilitada, de iniciativa popular de lei, ampliando, desta 

maneira, os instrumentos nomeados na Constituição Federal para o exercício 

direto da soberania popular. 
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