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É finegável a fimportâncfia do Parlamento no contexto do 

Estado Democrátfico de Dfirefito, por tratar-se de finstâncfia 

de representação plural da socfiedade e espaço prfivfilegfiado 

da medfiação da vontade popular, a despefito da tão 

propalada crfise de representação polfítfica. A superação 

dessa crfise passa necessarfiamente pelo fortalecfimento 

de nossas finstfitufições democrátficas, pela abertura de 

canafis de finterlocução com a socfiedade cfivfil organfizada 

e pelo aprfimoramento dos mecanfismos finstfitucfionafis 

fimprescfindfívefis para o bom exercfícfio das atfivfidades 

parlamentares. Nesse sentfido, torna-se fimperfioso que 

haja um aprofundamento dos estudos e refexões 

atfinentes à extensa gama de temas que compõem o 

Dfirefito Parlamentar.

A obra que ora apresentamos aos lefitores, fefita a 

várfias mãos, aborda relevantes temas afefitos ao Dfirefito 

Parlamentar, vfistos a partfir de uma perspectfiva que 

conjuga a teorfia com o vfivencfial prátfico de servfidores 

envolvfidos no dfia a dfia do assessoramento das atfivfidades 

parlamentares. A especfifcfidade desse conjunto de saberes 

e prátficas que se reproduzem no Parlamento bem como 

a consfiderável amplfiação das prerrogatfivas do Poder 

Legfislatfivo após o advento da Constfitufição  Federal de 

88 justfifcam a edfição de uma obra dessa natureza, cuja 

lefitura será de bom provefito para os estudfiosos do Dfirefito 

Públfico em geral, especfialmente para os que mfilfitam no 

campo do Dfirefito Parlamentar.

INTRODUÇÃO
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O capfítulo 1, fintfitulado Processo legfislatfivo, Legfístfica 

e democracfia: a finteração entre polfítfica, Dfirefito e 

técnfica na elaboração legfislatfiva, de autorfia de José 

Alcfione Bernardes Júnfior, aborda, sob perspectfiva crfítfica, 

a trfíplfice dfimensão da democracfia – a representatfiva, 

a delfiberatfiva e a constfitucfional – a partfir da ótfica da 

elaboração legfislatfiva. Objetfiva-se mostrar como se dá 

a artficulação entre essas dfimensões da democracfia e o 

relevante papel que toca à polfítfica, ao dfirefito e à técnfica 

nesse processo finteratfivo.

No capfítulo 2, cujo tfítulo é Comfissões parlamentares 

no Regfimento Interno da Assemblefia Legfislatfiva 

de Mfinas Gerafis e sua fimportâncfia no processo 

legfislatfivo, escrfito por Antônfio José Calhau de Resende, 

busca-se destacar a relevâncfia do papel exercfido pelas 

comfissões parlamentares no contexto da elaboração 

legfislatfiva. O estudo se desenvolve a partfir de mfinucfiosa 

análfise desses órgãos fracfionárfios no âmbfito da ALMG, 

à luz de recente reforma empreendfida no Regfimento 

Interno, mas sem perder de vfista o enfoque comparatfivo 

com dfiplomas procedfimentafis de outras casas legfislatfivas, 

em especfial da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. 

Imunfidades parlamentares dá tfítulo ao capfítulo 3, 

escrfito por Bruno de Almefida Olfivefira, que empreende 

detfida análfise desse finstfituto, desde sua orfigem hfistórfica, 

passando por sua evolução até o presente momento, 

com foco no contexto brasfilefiro. Trata-se de tema que 

tem despertado grande finteresse prátfico, sobretudo em 

face dos recorrentes escândalos de corrupção envolvendo 

detentores de mandatos eletfivos em nosso cenárfio polfítfico-

-finstfitucfional. A propósfito, o estudo aborda afinda dofis 

rumorosos casos envolvendo parlamentares brasfilefiros, 

de modo a conferfir contornos mafis nfítfidos ao alcance 

das fimunfidades parlamentares em nosso Dfirefito Posfitfivo. 
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O capfítulo 4, Representação e partficfipação popular: 

análfise da representação extraparlamentar no 

Parlamento, tem como autores Márfio César Rocha Morefira 

e Paula Gabrfiela Mendes Lfima. Trata-se de percucfiente 

estudo sobre a tensão que se verfifca entre a dfimensão 

partficfipatfiva da democracfia contemporânea, com as 

dfiversas prátficas partficfipatfivas que lhe são finerentes, e a 

dfimensão da representação polfítfica. O estudo aponta para 

a necessfidade de se refinventar a representação polfítfica 

na contemporanefidade, de modo a promover o dfiálogo 

entre partficfipação popular no Parlamento e a pluralfidade 

de representações. A tensão entre essas duas dfimensões 

encerra finúmeras possfibfilfidades de fortalecfimento da 

democracfia, especfialmente a partfir de uma concepção 

de democracfia partficfipatfiva permeável às finfuêncfias 

do cfidadão nos finterstfícfios dos perfíodos elefitorafis.

O capfítulo 5, de autorfia de Lufiza Homem Olfivefira, fintfitula-

-se Avanços da Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas 

Gerafis no controle sobre a admfinfistração públfica” 

e versa sobre uma das atfivfidades mafis relevantes do 

Parlamento, qual seja a fscalfização e controle dos atos 

do Poder Executfivo. Como se depreende do texto, que 

é rfico em dados empfírficos a embasar a argumentação, o 

exercfícfio do controle parlamentar sobre a gestão públfica 

representa um grande desafo, seja em face do volume 

e da complexfidade dos atos admfinfistratfivos a fscalfizar, 

seja em razão de finjunções polfítficas que comprometem a 

realfização concreta e efcaz da vfigfilâncfia. 

Legfislatfivo e Judficfiárfio na reforma polfítfica: 

dfivergêncfia sobre a cláusula de barrefira é o tfítulo 

do capfítulo 6, elaborado por Sérgfio Pompeu de Frefitas 

Campos. A despefito da acesa polêmfica em torno dos 

dfiversos aspectos que envolvem a tão propalada reforma 

polfítfica, é finquestfionável que, no que tange ao nosso 
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sfistema partfidárfio, há uma excessfiva pulverfização de 

partfidos polfítficos, mufitos deles totalmente destfitufídos 

de qualquer conteúdo programátfico e fideológfico, o que 

compromete de modo evfidente a governabfilfidade e o 

regfime democrátfico. O estudo aponta que tal quadro 

motfivou medfidas legfislatfivas, edfitadas pelo Parlamento, 

finstfitufindo cláusulas de barrefira na legfislação elefitoral e 

partfidárfia, o que gerou uma dfisputa, entre o Legfislatfivo 

e o Judficfiárfio, sobre a finterpretação constfitucfional dos 

prfincfípfios da lfiberdade de crfiação de partfidos polfítficos 

e do plurfipartfidarfismo, a partfir de ações dfiretas de 

finconstfitucfionalfidade, levadas ao Supremo Trfibunal 

Federal, que são objeto de acurada análfise pelo autor.

Ensafio sobre a duração razoável do processo 

legfislatfivo compõe o capfítulo 7, escrfito por Gufilherme 

Wagner Rfibefiro, que desenvolve finstfigante refexão acerca 

da dfimensão da temporalfidade no âmbfito do processo 

legfislatfivo, a qual se apresenta como uma fimportante 

varfiável a finfuencfiar o complexo jogo do poder polfítfico. 

Segundo o autor, a complexfidade da gestão do tempo 

nos processos decfisórfios que têm curso na arena públfica 

revela que os dfiferentes finteresses não dfisputam apenas o 

conteúdo das decfisões, mas também o momento em que 

serão tomadas.

O capfítulo 8 fintfitula-se A letra da lefi, sua reescrfita, sua 

relefitura e fofi elaborado por Marcos de Castro Alvarenga 

e Bernardo Costa Couto Maranhão, que nos convfidam 

a refetfir sobre a complexa tarefa de redação legfislatfiva 

a partfir de uma perspectfiva crfítfica que supere a mera 

formulação de um recefituárfio formalfístfico desprovfido do 

necessárfio aprofundamento das questões de finterpretação 

e aplficação. Cfientes de que todo texto normatfivo se 

apresenta como algo fincontornavelmente aberto, os 

autores encarecem a fimportâncfia da finteração entre texto 
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e contexto para a produção do sentfido e o especfial relevo 

da pragmátfica socfial nesse processo finterpretatfivo.

As modalfidades e os procedfimentos de votação nas 

modernas democracfias ocfidentafis constfitufi o tfítulo do 

capfítulo 9, elaborado por Sabfino José Fortes Fleury, que 

aborda o momento de culmfinâncfia do processo polfítfico- 

-delfiberatfivo: a votação das matérfias sujefitas à aprecfiação 

da casa legfislatfiva. Após empreender um enfoque de 

natureza descrfitfiva das dfiversas tfipologfias de votação, 

o autor nos mostra que os jogos de poder subjacentes 

ao processo polfítfico-decfisórfio finterferem no arranjo 

finstfitucfional que delfimfita tafis modalfidades de votação.

O capfítulo 10, fintfitulado Conexão elefitoral das 

emendas ao orçamento de Mfinas Gerafis, fofi escrfito 

por Valérfia de Cássfia Sfilva Gufimarães e Lucfiana Lopes 

Nomfinato Braga. A conexão elefitoral consfiste na 

relação entretfida entre representante elefito e suas bases 

elefitorafis, a qual, segundo a lfiteratura especfialfizada, 

aponta para uma tendêncfia de o parlamentar dfirecfionar 

sua atuação em provefito dos finteresses de seu elefitorado, 

em detrfimento dos demafis elefitores. O estudo, marcado 

pelo rfigor cfientfífco no trato dos dados empfírficos que 

levanta, busca aferfir se tal fenômeno se verfifcou na 

atuação dos parlamentares mfinefiros elefitos no plefito de 

2010, a partfir da análfise das emendas orçamentárfias por 

eles apresentadas no perfíodo de 2012 a 2014.

Antônfio José Calhau de Resende e José Alcfione 

Bernardes Junfior, coordenadores
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1. INTRODUÇÃO

A democracfia apresenta uma trfíplfice dfimensão: a do 

voto, quando sobressafi a fidefia de representação; a 

dfimensão jurfídfica, uma vez que a democracfia pressupõe 

a obedfiêncfia a precefitos jurfídfico-constfitucfionafis, os quafis 

se erfigem em barrefiras contra correntes majorfitárfias 

ocasfionafis tendentes a conspurcar o texto constfitucfional; 

e a dfimensão do debate públfico, o qual deve nortear 

o processo decfisórfio. Dafí falar-se em democracfia 

representatfiva, democracfia constfitucfional e democracfia 

delfiberatfiva.1 Pofis bem, veremos como a polfítfica, o 

Dfirefito e a técnfica finteragem entre sfi e  fimpactam essas 

três dfimensões da democracfia, sobretudo por ocasfião da 

atfivfidade de produção legfislatfiva.

De fato, a gênese democrátfica da lefi depende de três 

fatores fundamentafis: a fonte de que promana a norma, 

já que esta deve provfir de uma finstâncfia de representação 

plural da socfiedade, o Parlamento; o procedfimento 

adotado para a sua elaboração, de modo a assegurar 

condfições sfimétrficas de partficfipação a todas as correntes 

polfítfico-fideológficas com representação no Parlamento, 

1 A propósfito dessa trfíplfice dfimensão da democracfia, confra-se finstfigante artfigo do 
professor Lufis Roberto Barroso, fintfitulado A razão sem voto: O Supremo Trfibunal 
Federal e o governo da mafiorfia (BARROSO, 2015). No referfido artfigo, o autor, em 
sfíntese lapfidar, afrma que “a democracfia contemporânea, portanto, exfige votos, 
dfirefitos e razões” (p. 26).
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dafí a exfigêncfia do devfido processo legfislatfivo; o rfigor 

metodológfico adotado na sua elaboração, de modo 

a propficfiar os subsfídfios e os elementos necessárfios à 

qualfifcação do debate parlamentar. Nesse passo, são de 

grande relevâncfia os contrfibutos da Legfístfica, com vfistas a 

evfitar uma dfiscussão envfiesada e desprovfida dos elementos 

fimprescfindfívefis a uma decfisão estatal adequada.

Portanto, a legfitfimação democrátfica se funda não só no 

voto, quando então sobreleva a fimportâncfia da dfimensão 

representatfiva, mas também na observâncfia dos precefitos 

jurfídfico-constfitucfionafis, em especfial os de fíndole 

procedfimental, sob pena de se finstalar a dfitadura das 

mafiorfias, e afinda deve basear-se na exfigêncfia de rfigor na 

construção do conteúdo normatfivo, em busca da solução 

que melhor atenda ao finteresse coletfivo. É desse modo 

que a polfítfica, o Dfirefito e a técnfica contrfibuem para a boa 

elaboração legfislatfiva.

Este estudo, portanto, volta-se precfipuamente para 

a análfise de um dos momentos mafis marcantes do 

Dfirefito, qual seja, o momento de sua elaboração, de sua 

construção. A propósfito, é facfilmente constatável que, 

em geral, damos grande fimportâncfia ao Dfirefito posto, 

posfitfivado, mas neglfigencfiamos o modo de produção 

do Dfirefito. De fato, os operadores jurfídficos em geral 

conferem grande fimportâncfia ao Dfirefito posfitfivo, mas, 

paradoxalmente, não dfispensam a mesma atenção 

e o mesmo labor fintelectual ao modo de produção do 

Dfirefito, ao procedfimento de elaboração legfislatfiva. Isto se 

dá tanto no âmbfito acadêmfico e doutrfinárfio quanto na 

esfera jurfisprudencfial. 

Com efefito, no plano acadêmfico, fimpõe-se repensar o 

ensfino jurfídfico no Pafís, o qual deve voltar-se mafis para o 

momento de crfiação da norma jurfídfica, e não quedar-se 
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apenas na análfise do Dfirefito posto e de sua aplficação, 

o que pressupõe naturalmente uma revfisão das grades 

currficulares das faculdades de Dfirefito. 

No âmbfito doutrfinárfio, tem-se verfifcado a prevalêncfia de 

abordagens meramente empfírfico-descrfitfivas do processo 

legfislatfivo, destfitufídas de uma análfise mafis aprofundada 

do tema, naturalmente com raras e honrosas exceções. 

Isso em contraposfição a uma grande produção fintelectual 

voltada para o Dfirefito posfitfivado, a lefi em geral, o 

Dfirefito posto. De fato, quanto a este, nossa doutrfina 

não poupou esforços para a sua reelaboração no plano 

teórfico, buscando fidentfifcar as suas prfincfipafis categorfias 

concefituafis, os finstfitutos jurfídficos mafis relevantes, os 

prfincfípfios fundamentafis decorrentes de normas comuns. 

Enfm, há todo um esforço no sentfido de fimprfimfir 

unfidade e ordenação ao fenômeno jurfídfico vfisto da ótfica 

de sua posfitfivfidade. Quanto aos modos de posfitfivação 

do Dfirefito, os procedfimentos de formação das lefis foram 

pratficamente reduzfidos a mero tecnficfismo, a meras 

formas e rfitos, sem receber um tratamento metodológfico, 

cfientfífco (BERNARDES JÚNIOR, 2009).

No plano jurfisprudencfial tem-se observado uma vfisão 

desjurfidficfizante do processo de elaboração legfislatfiva e 

afinda marcada por um dogmatfismo excessfivo2, com um 

alargamento findevfido da concepção de questões finterna 

corporfis e uma vfisão dfistorcfida do prfincfípfio da separação 

2 Empregamos o termo dogmatfismo no sentfido utfilfizado por Clèmerson Merlfin Cle-
ve, que, ao estremá-lo da fidefia de dogmátfica, afrmou o segufinte: “O dogmatfismo 
é o apego preconcefituoso e firrefetfido a dogmas. […] Não há dfirefito sem doutrfina, 
e, portanto, sem dogmátfica”. (CLÈVE apud BARROSO, 1999, p. 280). A propósfito 
do momento de fexfibfilfização que deve ser proporcfionado pela dogmátfica jurfídfica, 
confra-se a posfição de Luhmann, cfitado por Larenz, segundo a qual o sentfido da 
dogmátfica não consfiste em fxar o que está sfimplesmente estabelecfido, mas em 
possfibfilfitar a dfistâncfia crfítfica, em organfizar estratos de refexões, de motfivos, de 
ponderações de proporção, mefios pelos quafis o materfial jurfídfico é controlado para 
além do que é fimedfiatamente dado e é preparado para a sua utfilfização” (LUH-
MANN apud LARENZ, 1997, p. 321).
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dos Poderes, a determfinar uma postura mafis contfida do 

Judficfiárfio na análfise de questões atfinentes à elaboração 

legfislatfiva, em especfial quando estão em pauta questões 

regfimentafis.

É precfiso ressaltar que os rfitos e formas que compõem 

o procedfimento de elaboração legfislatfiva não constfituem 

meras formalfidades, antes apresentam-se como condfição 

de possfibfilfidade para a gênese democrátfica da lefi, razão 

pela qual não podem ser vfistos de uma perspectfiva 

estrfitamente tecnficfista, mas sfim como garantfia de 

figualdade e lfiberdade no momento de se produzfirem 

as normas que vão reger a vfida em socfiedade. Nesse 

sentfido, forma e conteúdo estão fimbrfincados, de modo 

que as formas e procedfimentos adotados por ocasfião da 

tramfitação de uma proposfição legfislatfiva determfinam 

em boa medfida o conteúdo que essa norma apresentará 

ao fnal. Dafí a frase lapfidar de Iherfing, segundo a qual a 

forma é a finfimfiga jurada do arbfítrfio e a firmã gêmea da 

lfiberdade.

Se o processo legfislatfivo é marcado, como vfisto, por 

abordagens meramente empfírfico-descrfitfivas, sem o 

adequado adensamento teórfico necessárfio para se resgatar 

o profundo sfignfifcado de que se reveste enquanto fator 

de legfitfimfidade do Dfirefito, a Legfístfica recebe, entre nós, 

atenção afinda mafis escassa, sendo certo que a próprfia 

termfinologfia é utfilfizada de manefira afinda fincfipfiente na 

lfiteratura jurfídfica nacfional, dfiversamente do que ocorre 

em outros pafíses, em que o estudo da Legfístfica se encontra 

em estágfio mafis avançado.3 E tanto o processo legfislatfivo 

3 A esse propósfito, é de louvar-se o trabalho da professora Fabfiana Menezes, da Unfi-
versfidade Federal de Mfinas Gerafis, que não tem poupado esforços para dfissemfinar 
entre nós o estudo da Legfístfica, promovendo um fintenso e qualfifcado debate 
com renomados estudfiosos do tema na lfiteratura estrangefira, como os professores 
Ulrfich Karpen, Luzfius Mader, Jean-Danfiel Delley, Marta Tavares de Almefida, entre 
outros.
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quanto a Legfístfica cumprem um papel fundamental para 

a consolfidação da cfidadanfia democrátfica, conforme 

veremos adfiante.

Retomando a análfise da trfíplfice dfimensão da democracfia, 

no que toca à dfimensão do voto, é precfiso dfizer que o 

poder polfítfico, embora tendo como tfitular o povo, deve ser 

exercfido findfiretamente por mefio de representantes elefitos, 

ou dfiretamente, nos termos prevfistos na Constfitufição 

da Repúblfica, conforme estabelece o parágrafo únfico 

do artfigo finaugural da Lefi Mafior. A regra, portanto, é 

a do exercfícfio findfireto do poder polfítfico, ressalvadas as 

hfipóteses constfitucfionafis de exercfícfio dfireto do poder. É 

por mefio do sufrágfio que deve legfitfimar-se a autorfidade 

públfica, legfitfimfidade essa que deve consubstancfiar-se no 

mandato eletfivo. A fidefia-força dessa prfimefira dfimensão da 

democracfia é a de fonte do poder. O povo deve ser a fonte 

do poder polfítfico, dafí a fimportâncfia das casas legfislatfivas 

como fórum prfivfilegfiado de medfiação da vontade e 

da opfinfião públficas, já que constfituem a finstâncfia de 

representação plural da socfiedade e para a qual confuem 

as mafis dfiversas correntes polfítfico-fideológficas presentes 

no sefio socfial.

Dessa perspectfiva, resulta que a função essencfial da 

polfítfica é a tomada de decfisões coletfivamente vfinculantes 

(LUHMANN, 1983), o que fimplfica a opção preferencfial 

entre os dfiversos valores socfiafis que concorrem na 

socfiedade, de modo a posfitfivá-los, fisto é, transformá-los 

em normas jurfídficas.

Mas essas decfisões devem respefitar as balfizas jurfídfico- 

-constfitucfionafis. Nesse passo, sobreleva o Dfirefito. Tafis 

decfisões coletfivamente vfinculantes devem ser tomadas à 

luz dos procedfimentos jurfídficos estabelecfidos de modo 

a permfitfir que as dfiversas correntes polfítfico-partfidárfias 
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com assento no Parlamento partficfipem em sfimétrficas 

condfições no processo de produção legfislatfiva. Para além 

dos procedfimentos jurfidficamente estabelecfidos para a 

delfiberação polfítfica, hão de ser respefitados também os 

precefitos jurfídfico-constfitucfionafis de ordem materfial. 

Portanto, por ocasfião da elaboração legfislatfiva, deve 

haver conformação materfial e formal aos precefitos 

jurfídfico-constfitucfionafis. Sob essa ótfica, a noção básfica 

que se depreende dessa dfimensão da democracfia é a de 

âmbfito ou lfimfite do poder polfítfico. Não fosse assfim, as 

decfisões polfítficas resultantes da vontade das correntes 

majorfitárfias poderfiam conduzfir à tfiranfia das mafiorfias 

sobre as mfinorfias.

A tercefira dfimensão refere-se à do debate públfico, dafí 

falar-se em democracfia delfiberatfiva. Uma delfiberação 

polfítfica deve ser precedfida do mafis amplo debate públfico 

acerca da matérfia objeto de decfisão. A fidefia-força, 

portanto, é a de ampla dfiscussão, de modo a explficfitar o 

dfissenso na busca do consenso possfível.

Assfim, a polfítfica deve vfiabfilfizar a escolha entre os 

dfiversos valores socfiafis que concorrem entre sfi em busca 

de posfitfivação jurfídfica, o Dfirefito deve legfitfimar tafis 

escolhas e a técnfica deve vfiabfilfizar os mefios necessárfios à 

qualfifcação do debate, dfisponfibfilfizando os subsfídfios e o 

necessárfio suporte técnfico para delfiberações adequadas.

Essas três dfimensões se artficulam e devem ser entendfidas 

a partfir de uma perspectfiva finteratfiva, e não como esferas 

compartfimentadas ou separadas. A dfivfisão que fazemos 

é meramente dfidátfica. Mal comparando, é como procede 

o estudfioso da anatomfia humana ao examfinar o sfistema 

cardfiovascular e o sfistema pulmonar, dfivfidfindo-os para 

fns de análfise e de estudo, mas sempre cfiente de que tafis 

sfistemas operam de modo fintegrado e finterdependente.
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Há problemas nessas três esferas. Na prfimefira, relatfiva 

ao voto, temos uma crfise da representação polfítfica, a 

promover um descolamento entre a classe polfítfica e 

a socfiedade, o que nos remete à dfistfinção concefitual 

entre representação e representatfivfidade, nos termos 

propostos por Canotfilho (1998). Com efefito, segundo o 

constfitucfionalfista português, a noção de representação 

não se confunde com a de representatfivfidade. Aquela, 

sob o prfisma organfizatórfio-funcfional, é entendfida 

como um esquema de seleção fundamentalmente 

baseado na elefição dos governantes. É dessa manefira 

que se dá a finstfitucfionalfização do exercfícfio do poder 

polfítfico. Já a representatfivfidade traduz a efetfiva ou real 

correspondêncfia entre a composfição de um colégfio ou 

órgão representatfivo e os findfivfíduos ou grupos socfiafis 

dos quafis ele é expressão. Em grande medfida, a crfise da 

representação polfítfica decorre da grande promfiscufidade 

entre setor públfico e setor prfivado, o que acaba por 

contamfinar o processo elefitoral, que apresenta finúmeras 

mazelas e vfícfios. Há uma necessfidade premente de 

reconfguração de nossas finstfitucfionalfidades centrafis. 

Na segunda dfimensão, a jurfídfica, também fidentfifcamos 

finúmeros problemas, boa parte deles lfigados ao momento 

de crfiação do Dfirefito, o que acarreta a prolfiferação 

de lefis finconstfitucfionafis, a edfição de lefis meramente 

sfimbólficas, sem nenhum efefito prátfico na realfidade 

concreta, hfiperfinfação legfislatfiva. Evfidencfia-se a 

necessfidade de reforma no ensfino jurfídfico, bem como de 

uma jurfisprudêncfia mafis cfiosa de seu papel de finstâncfia 

contramajorfitárfia, de modo a conter os excessos e 

arroubos das mafiorfias. Temos a urgêncfia de uma doutrfina 

que se volte não só para o momento de aplficação da lefi, 

como também para o momento de sua crfiação.

Há afinda problemas na tercefira, a dfimensão do debate 

públfico: precfisamos qualfifcar o debate, dfisponfibfilfizar 
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finformações para subsfidfiar a dfiscussão e o debate públfico, 

acabar com o que se convencfionou chamar “legfislação 

do pânfico”, expressão empregada para desfignar o 

fimedfiatfismo do legfislador, que age na base do fimprovfiso, 

acfionando o aparato legfislatfivo do Estado sempre que há 

um fato que cause comoção socfial ou mobfilfize a opfinfião 

públfica. Temos que desenvolver entre nós a cultura do 

planejamento legfislatfivo, com um olhar de médfio e longo 

prazo.

Tudo fisso aponta para graves consequêncfias: descrédfito 

nas finstfitufições, subversão das relações entre os Poderes 

constfitufídos, atfivfismo judficfial, explosão de lfitfigfiosfidade, 

banalfização da atfivfidade legfislatfiva, finsegurança jurfídfica, 

entre outras.

Ao longo deste estudo, veremos como o processo 

legfislatfivo e a Legfístfica podem contrfibufir para a adequada 

artficulação entre essas três dfimensões da democracfia, de 

modo a combater os problemas que a affigem.

Para os fns deste trabalho, faz-se necessárfio, pofis, 

estabelecer um delfineamento concefitual do processo 

legfislatfivo e da Legfístfica, os quafis, em últfima análfise, 

constfituem prátficas e saberes que confuem para a 

produção do ato legfislatfivo. Bem por fisso, a exposfição 

deve prfincfipfiar por uma aproxfimação concefitual da lefi, 

termo unfifcador daqueles concefitos, que também serão 

trabalhados tendo em vfista a conexão que entretêm entre 

sfi e o relevante papel que exercem para o fortalecfimento 

da democracfia, nas três dfimensões apontadas. 

Desenvolveremos, pofis, o concefito de processo legfislatfivo, 

buscando fidentfifcar o seu profundo sfignfifcado, para além 

de sua vfisão como um conjunto de atos preordenados à 

produção da lefi. Veremos o concefito de Legfístfica, a sua 

subdfivfisão em Legfístfica materfial e Legfístfica formal, bem 

como a sua relevâncfia para a gênese democrátfica da lefi. 
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Em segufida, buscaremos empreender uma análfise crfítfica 

de nossa produção legfislatfiva, tendo sempre presente 

a lfição do saudoso professor José Alfredo de Olfivefira 

Baracho, segundo o qual a teorfia não pode jamafis perder 

de vfista o horfizonte da prátfica.

2. O PROCESSO LEGISLATIVO COMO FATOR 

DE LEGITIMIDADE DO DIREITO

A lefi se apresenta como uma grande aqufisfição evolutfiva no 

processo cfivfilfizatórfio, permfitfindo um consfiderável ganho 

em termos de redução de arbfitrarfiedades e finjustfiças no 

sefio da socfiedade. É finegável o salto qualfitatfivo que se 

experfimentou ao se passar do chamado governo dos 

homens para o governo das lefis, que operam como 

poderoso finstrumento de regulação socfial, a possfibfilfitar a 

coexfistêncfia pacfífca entre as pessoas em um ambfiente de 

ordenação socfial. Evfidentemente serfia finconcebfível uma 

socfiedade em que não houvesse um mfínfimo de lefis a 

regular a vfida coletfiva, terfíamos o caos e o arbfítrfio, com a 

opressão dos mafis fortes sobre os mafis fracos. Na verdade, 

a lefi, enquanto uma das expressões do Dfirefito, contrfibufi 

para cumprfir o fimportante papel de estabfilfização de 

expectatfivas congruentes de comportamento, na lfição de 

Luhmann (1983), o que fimplfica assegurar um mfínfimo de 

prevfisfibfilfidade nas relações entre as pessoas. Isso equfivale 

a dfizer que, sob a égfide das lefis, as pessoas já podem 

antever quafis as consequêncfias que advfirão de seus 

comportamentos.

Essa fimportante função socfial que a lefi exerce decorre 

de suas proprfiedades lógfico-semântficas, caracterfizadas 

pelas notas de fimperatfivfidade, generalfidade e abstração. 

O caráter fimperatfivo, cogente, da lefi se traduz no fato 
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de que ela se fimpõe à observâncfia compulsórfia de todos. 

Ela é, portanto, obrfigatórfia. O caráter de generalfidade 

sfignfifca que a lefi se aplfica findfistfintamente a todas as 

pessoas que se enquadram na sua hfipótese de fincfidêncfia 

normatfiva, firradfiando seus efefitos de modo dfifuso na 

socfiedade. Por fm, a lefi tem a nota de abstração, que se 

traduz na cfircunstâncfia de que ela se exterfiorfiza por mefio 

de uma proposfição hfipotétfica, que prevê, em termos 

abstratos, uma determfinada sfituação à qual se lfigam 

determfinadas consequêncfias jurfídficas. Assfim, ocorrendo 

no plano da realfidade concreta um fato que guarde 

correspondêncfia com o modelo legal, a norma fincfide e 

produz seus efefitos. É precfisamente em função da nota de 

abstração que a norma legal se torna suscetfível de várfias 

aplficações recorrentes, desde que, como dfito, haja uma 

correspondêncfia entre as sfituações da realfidade fátfica e o 

modelo legal (BERNARDES JÚNIOR, 2015, p. 84-85).

Assfim, graças às suas proprfiedades lógfico-semântficas, a 

lefi cumpre o seu fimportante papel de pacfifcação socfial, 

a permfitfir que as pessoas possam saber antecfipadamente 

quafis as consequêncfias que advfirão de suas ações, 

estabfilfizando, pofis, expectatfivas congruentes de 

comportamento. A lefi estabelece, pofis, padrões de 

conduta humana, aos quafis se lfigam determfinadas 

consequêncfias jurfídficas. Tafis padrões de conduta são 

orfientados à realfização de fns, os quafis expressam 

valores. A questão que se põe é: como proceder a 

escolhas valoratfivas? Como delfiberar acerca de valores e 

fns a serem prestfigfiados pela socfiedade polfítfica e, assfim, 

posfitfivados, transformados em normas jurfídficas? Tal 

questão ganha em fimportâncfia sobretudo dfiante de uma 

socfiedade cada vez mafis complexa, plural, heterogênea, 

multfiforme, em que coexfistem vfisões de mundo as mafis 

dfiversas, com os mafis dfiversos projetos exfistencfiafis. Como 
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dfitar quafis serão os valores que devem ser traduzfidos em 

normas jurfídficas e receber, assfim, a tutela do Estado? 

Em um regfime democrátfico, todas essas dfiferenças, 

dfivergêncfias, todos esses conffitos, não podem ser 

neutralfizados, abafados, mas, ao contrárfio, devem 

aforar e ser tematfizados em um debate públfico o mafis 

amplo possfível, e nas finstâncfias de representação plural 

da socfiedade, que são os parlamentos. Nesse passo, 

cumpre dfizer que a premfissa fundamental da democracfia, 

conforme ensfina Edgar Morfin, consfiste na finexfistêncfia de 

valores socfiafis absolutos. Consoante o filustre flósofo, 

se há uma lfição que aprendemos amargamente com os 

regfimes totalfitárfios, e pagando um preço demasfiadamente 

alto, fofi que a democracfia mantém um elo vfital com a 

dfiversfidade (MORIN, 2007, p. 108).

É nesse ponto que o processo legfislatfivo assume especfial 

relevo, na medfida em que consfiste em uma técnfica de 

que se vale o Dfirefito para coordenar e artficular as dfiversas 

vontades dos agentes representatfivos das finúmeras 

correntes polfítfico-fideológficas da socfiedade, de modo 

que a lefi que resulte dessa delfiberação polfítfica seja uma 

sfíntese das dfiversas vontades que concorreram para sua 

formação.

Trata-se, pofis, de explficfitar o dfissenso, na busca do 

consenso possfível. Nesse sentfido, o processo legfislatfivo 

confgura uma densfifcação técnfica do prfincfípfio 

democrátfico. Tal processo há de ser finformado por 

uma racfionalfidade procedfimental e há de dfisponfibfilfizar 

mecanfismos assecuratórfios de condfições sfimétrficas de 

partficfipação entre as dfiversas correntes polfítfico-partfidárfias 

no momento de se estabelecerem as normas que vão 

reger a vfida socfial.

Portanto, há uma fíntfima relação entre processo legfislatfivo 

e formas de governo. Dafí porque a análfise das normas 
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constfitucfionafis relatfivas à elaboração legfislatfiva de um 

determfinado Estado serve de parâmetro para aferfir o mafior 

ou menor grau de democratfização ou de centralfização 

polfítfica desse Estado. Tome-se o exemplo do Brasfil. Sob a 

égfide do Estado Novo, a Constfitufição de 1937, na parte 

relatfiva ao processo de elaboração legfislatfiva, concentrava 

grande parcela de poder nas mãos do presfidente da 

Repúblfica. O art. 11 da Constfitufição estabelecfia que 

se o Parlamento apresentasse um projeto de lefi e em 

segufida o presfidente também apresentasse um projeto 

de lefi tratando do mesmo assunto, o prfimefiro projeto (de 

autorfia parlamentar) deverfia ser suspenso, tramfitando o 

segundo, do presfidente da Repúblfica. Prfiorfizava-se uma 

finstâncfia unfipessoal de poder (a Presfidêncfia da repúblfica) 

em detrfimento de uma finstâncfia de representação plural 

da socfiedade (o Parlamento). Também na Constfitufição 

Federal de 1967, tfínhamos o exemplo do decreto-lefi, 

com o finstfituto do decurso de prazo. Se o decreto-lefi não 

fosse aprecfiado no prazo prevfisto constfitucfionalmente, 

ele automatficamente se transformarfia em norma jurfídfica. 

Em todos esses casos havfia um contexto autorfitárfio de 

exercfícfio do poder polfítfico, o que se refetfia na fsfionomfia 

mesma das normas atfinentes à elaboração legfislatfiva.

Ressalte-se contudo que a mera exfistêncfia, na 

Constfitufição, de normas que prevejam um processo 

legfislatfivo bem delfineado, com uma dfistrfibufição 

equfitatfiva das competêncfias legfislatfivas, não é garantfia 

de um processo legfislatfivo democrátfico. Isso porque 

nenhuma norma se autoaplfica, o texto deve finteragfir 

com o contexto. Como adverte o saudoso professor Raul 

Machado Horta, se as condfições concretas de exercfícfio 

de poder polfítfico apontarem para o surgfimento de um 

partfido polfítfico hegemônfico, que venha a se assenhorear 

do Legfislatfivo e do Executfivo, o processo legfislatfivo pode 

passar a ostentar um alto grau de automatfismo, defixando 
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o Parlamento de funcfionar como uma finstâncfia dfiscursfiva 

e dfialógfica de delfiberação polfítfica (HORTA, 1995).

Tamanha é a fimportâncfia do processo de elaboração 

legfislatfiva que sua fonte normatfiva prfincfipal deve ser a 

Constfitufição. Assfim, a Constfitufição prevê as normas que 

conferem os contornos básficos do processo legfislatfivo, 

cabendo aos regfimentos finternos das casas legfislatfivas 

desenvolver e pormenorfizar tafis normas. Desse modo, 

evfita-se que mafiorfias eventuafis venham a desnaturar 

o processo de elaboração legfislatfiva, já que as normas 

nucleares a ele atfinentes têm sede constfitucfional.

3. O NEXO CONSTITUTIVO ENTRE 

DEMOCRACIA E CONSTITUCIONALISMO: A 

INTERFACE ENTRE A POLÍTICA E O DIREITO

Neste ponto da exposfição, é fimportante trazer à colação 

a lfição de Luhmann, segundo o qual a Constfitufição 

representou uma grande aqufisfição evolutfiva, tendo 

como papel essencfial finterlfigar a polfítfica com o 

Dfirefito (LUHMANN, 1997). De fato, com o advento 

da Constfitufição, esta passou a conter normas que 

dfiscfiplfinam a produção de normas, de modo que o Dfirefito 

passou a crfiar a sfi próprfio, desvfinculando-se de um núcleo 

externo que o condficfionava, representado pelo Dfirefito 

natural. Com fisso, a grande consequêncfia do advento da 

Constfitufição fofi a relatfivfização do Dfirefito, que passou a 

crfiar a sfi próprfio, exfibfindo um alto grau de varfiabfilfidade 

estrutural, passando a expressar o seu caráter contfingente. 

A Constfitufição se torna um equfivalente funcfional do 

Dfirefito natural. Assfim, o que é Dfirefito hoje, pode defixar de 

sê-lo amanhã. Não exfiste nada que seja “naturalmente” 

jurfídfico. Mesmo as questões morafis penetram no Dfirefito 

por mefio da delfiberação polfítfica. 
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Assfim é que se dá o que, em lfinguagem sfistêmfica, se 

convencfionou chamar acoplamento estrutural entre a 

polfítfica e o Dfirefito, que se prestam servfiços recfíprocos. 

Cabe à polfítfica empreender as escolhas seletfivas dos 

valores que devem ser traduzfidos em normas jurfídficas. A 

ela cabe, pofis, a tomada das decfisões que vfinculam toda a 

coletfivfidade, de modo que a polfítfica fornece as premfissas 

materfiafis para o conteúdo do Dfirefito. Porém, tafis decfisões 

coletfivas devem ser tomadas à luz dos procedfimentos 

jurfídficos que foram finstfitufídos para tal delfiberação. Assfim, 

o Dfirefito confere legfitfimfidade à polfítfica.

Essa finterface entre a polfítfica e o Dfirefito nos remete, 

em últfima análfise, à tensão que se verfifca entre 

democracfia e constfitucfionalfismo, e que se refete, por 

exemplo, na possfibfilfidade de o Poder Judficfiárfio declarar 

a finconstfitucfionalfidade de uma norma aprovada pelo 

Parlamento, finstâncfia de representação plural da 

socfiedade. Tal fato suscfita a crfítfica de mufitos, que não 

admfitem que 11 jufízes possam contrarfiar a vontade de 

representantes elefitos pelo povo. Essa fincompreensão é 

fruto da perspectfiva dfistorcfida que se tem da democracfia 

e do constfitucfionalfismo, que costumam ser vfistos numa 

relação de antagonfismo e de oposfição. Na verdade, 

deve prevalecer uma perspectfiva de fintegração, que 

revele a relação de complementarfidade, de fimplficação 

recfíproca entre constfitucfionalfismo e democracfia. Trata-

se de dfistfingufir, e não de separar. De dfiscernfir, e não de 

compartfimentar. Como ensfina Edgar Morfin, o pensamento 

que separa reduz, o pensamento que dfistfingue une, busca 

apreender o que é complexo, o que é tecfido junto (MORIN, 

2007, p. 46). Portanto, democracfia e constfitucfionalfismo 

devem ser vfistos como termos constfitutfivos um do outro, 

há um nexo constfitutfivo entre eles, de modo que só há falar 

em democracfia se houver constfitucfionalfismo e vfice-versa. 
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De fato, o fideárfio democrátfico gfira em torno de uma 

noção-chave, que é a de fonte do poder. Dafí a fidefia 

de autogoverno, soberanfia popular, autodetermfinação 

popular. Já o constfitucfionalfismo gfira em torno da fidefia de 

lfimfite do poder, de âmbfito do poder. Dafí a necessfidade de 

conjugá-los, de modo que a autodetermfinação popular 

seja balfizada pela autolfimfitação popular, conforme ensfina 

Bfinenbojm (2001). Temos todo um legado vfivencfial que 

nos mostra que a democracfia não se esgota na regra da 

mafiorfia, que pode mufito, mas não pode tudo. Talvez o 

exemplo mafis contundente e trágfico de que a democracfia 

não se esgota na regra da mafiorfia seja o exemplo 

da experfiêncfia nazfista, quando então as mafiorfias se 

arvoraram no dfirefito de extermfinar as mfinorfias.

Precfisamente em razão dfisso, a Constfitufição possufi um 

núcleo fintangfível (que alguns autores denomfinam de 

cláusulas pétreas) que representam consensos mfínfimos, 

que não se sujefitam à delfiberação polfítfica, não estão 

à dfisposfição das mafiorfias. Isso porque se trata de 

questões de tal centralfidade que elfimfiná-las ou esvazfiá-

las equfivalerfia a desnaturar a essêncfia da Constfitufição, 

aqufilo que lhe dá fidentfidade. Incluem-se nesse núcleo 

temátfico o voto dfireto, secreto, unfiversal e perfiódfico, o 

prfincfípfio da separação dos poderes, os dfirefitos e garantfias 

fundamentafis, a forma federatfiva de Estado. 

Assfim, o processo legfislatfivo deve estar estruturado 

de modo a garantfir a tomada de decfisões majorfitárfias, 

respefitando-se os dfirefitos das mfinorfias e mantendo- 

-se permanentemente abertos os canafis finstfitucfionafis 

de mudanças polfítficas, de modo que as mfinorfias de 

hoje possam vfir a se tornar as mafiorfias de amanhã. 

Com fisso, evfita-se a absolutfização da regra majorfitárfia 

e a tfiranfia das mafiorfias. Dfito noutros termos, a tensão 
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entre democracfia e constfitucfionalfismo deve encontrar 

um ponto de equfilfíbrfio que assegure, de um lado, a 

garantfia de consensos mfínfimos, e, de outro, espaço para 

a delfiberação democrátfica majorfitárfia.

É essencfial também que o processo legfislatfivo preveja 

mecanfismos de finterlocução com a socfiedade cfivfil 

organfizada, com o que Habermas (1997) chama de esfera 

públfica culturalmente mobfilfizada, o que contrfibufi para 

conferfir mafior legfitfimfidade à norma legal. Desse modo, é 

fimportante que haja a realfização de audfiêncfias públficas, 

semfinárfios, cficlos de debates, finstfitufição de comfissão 

de partficfipação popular. Quanto mafior o grau de 

finstfitucfionalfização da partficfipação no processo polfítfico-

-decfisórfio, tanto mafior a legfitfimfidade e a efetfivfidade do 

prfincfípfio democrátfico.

Em um regfime democrátfico, as casas legfislatfivas 

constfituem, pofis, a finstâncfia de medfiação finstfitucfional 

da vontade e da opfinfião públficas. Assfim, o processo 

legfislatfivo constfitufi uma técnfica de que se vale o Dfirefito 

para coordenar e artficular as dfiversas vontades dos agentes 

que representam as mafis dfiversas correntes polfítfico-

-partfidárfias com assento no parlamento. O processo 

legfislatfivo se apresenta como um mecanfismo de escolha 

seletfiva dos valores que devem ser traduzfidos em normas 

jurfídficas. Longe de constfitufírem meras formas ou rfitos, tafis 

procedfimentos de elaboração legfislatfiva buscam assegurar 

as condfições comunficacfionafis para que haja o mafis amplo 

debate públfico acerca da matérfia objeto de legfislação. 

São garantfia de figualdade e lfiberdade no momento 

de se defnfirem as normas que vão reger a vfida socfial. 

Retomando a questão do controle jurfisdficfional do processo 

legfislatfivo, e tendo em conta essas consfiderações, é 

oportuno abordar alguns pontos fundamentafis que têm 



NE
PE
L

1. 
Pr
oc
es
s
o l
eg
fis
la
fiv
o, 
Le
gfí
s
fic
a 
e 
de
m
oc
ra
cfi
a: 
a fi
nt
er
aç
ã
o 
e
nt
re
 
p
olfí
fic
a, 
Dfi
re
fit
o 
e 
té
c
nfi
ca
 
na
 e
la
b
or
aç
ã
o l
eg
fis
la
fiv
a

33

sfido objeto de equfívocos correntes, tanto na doutrfina 

quanto na jurfisprudêncfia.4

Um desses pontos dfiz respefito a controvérsfias 

regfimentafis atfinentes à elaboração legfislatfiva. Na vfisão 

do Supremo Trfibunal Federal, tafis questões devem ser 

resolvfidas no âmbfito prfivatfivo do Parlamento, vedando-

se o contraste judficfial, por se tratar de matérfia finterna 

corporfis. O contraste judficfial só serfia admfissfível em 

relação a questões processuafis prevfistas dfiretamente na 

Constfitufição. Segundo o STF5, se o Judficfiárfio fintervfiesse 

em controvérsfias fincfidentes sobre dfisposfições regfimentafis 

atfinentes ao trâmfite legfislatfivo, restarfia vfiolado o prfincfípfio 

da separação dos Poderes. Assfim, tafis questões haverfiam 

de encontrar solução no âmbfito prfivatfivo do Parlamento. 

Ora, se é certo que o processo legfislatfivo deve voltar-se 

precfipuamente para a tomada de decfisões que sejam 

coletfivamente vfinculantes, e, nesse ponto, sobreleva o seu 

caráter polfítfico-delfiberatfivo, não é menos certo que tafis 

decfisões devem ser tomadas à vfista dos procedfimentos 

jurfídficos válfidos finstfitufídos precfisamente para assegurar 

uma partficfipação figualfitárfia e plural de todos os 

envolvfidos no operar legfislatfivo. Sob essa ótfica, ganha 

relevo a dfimensão jurfídfica do fenômeno procedfimental.

Portanto, o processo legfislatfivo deve estar normatfivamente 

estruturado, de modo a expressar uma regulação 

fimparcfial e figualfitárfia do processo de formação da opfinfião 

e da vontade públficas, para usarmos uma expressão de 

Habermas (1997). Para esse autor, a legfitfimfidade do 

4 A propósfito, confra-se nossa obra “O controle jurfisdficfional do processo legfislatfivo” 
(BERNARDES JÚNIOR, 2009), que servfiu de base para algumas refexões desenvol-
vfidas no presente trabalho.

5 Cf. a fintegralfidade dos votos proferfidos no MS 22.503 no Ementárfio – STF nº 
1.872-03.
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Dfirefito posto repousa nas condfições comunficacfionafis e 

nos pressupostos negocfiafis de sua gênese democrátfica.

É precfiso dfizer que, na base do equfivocado entendfimento 

do Supremo Trfibunal Federal, está uma vfisão dfistorcfida 

do prfincfípfio da separação dos Poderes, cuja fidefia-força 

consfiste na fimposfição de lfimfites ao poder. E é precfisamente 

fisso o que não ocorre quando o Judficfiárfio se demfite de 

sua função constfitucfional de zelar pela regularfidade do 

procedfimento de elaboração legfislatfiva, cujo transcurso 

então se dá ao sabor do jogo polfítfico, desenvolvfido sem 

a garantfia da observâncfia das regras que o presfidem. De 

fato, cabendo ao Parlamento a palavra fnal a respefito 

de controvérsfias regfimentafis sobre o processo legfislatfivo, 

e consfiderando que o Parlamento delfibera por mafiorfia, 

abrem-se as portas para a finstauração da dfitadura das 

mafiorfias sobre as mfinorfias. Desse modo, a pretexto 

de se preservar a autonomfia do Parlamento, chega-

-se a um resultado oposto, pofis se expõe o processo 

de produção das lefis a manobras polfítficas realfizadas à 

margem dos procedfimentos jurfídficos válfidos, dando 

ensejo à manfipulação do processo polfítfico pelas mafiorfias 

eventuafis. 

Assfim, a fidefia de autonomfia é erroneamente assocfiada 

à de finsfindficabfilfidade judficfial. Ora, frfise-se que a 

autonomfia a ser preservada é a do Parlamento, finstfitufição 

plural, representatfiva dos dfiversos segmentos polfítficos 

da socfiedade, e não a autonomfia dos blocos polfítficos 

hegemônficos. Nesse sentfido, a não fingerêncfia do 

Judficfiárfio no processo legfislatfivo para fscalfizar a sua 

regularfidade, ao finvés de salvaguardar a autonomfia do 

Parlamento, acaba por comprometê-la, pofis o processo 

polfítfico se torna suscetfível de manfipulação pelas mafiorfias 

eventuafis. Desse modo, a autonomfia parlamentar pode 

ser vfiolada medfiante um processo endógeno, orfigfinado, 
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portanto, no finterfior do parlamento, numa espécfie de 

autofagfia de sua legfitfimfidade.

Na verdade, a autonomfia do Parlamento revela-se, por 

exemplo, na prerrogatfiva de autorregramento, que se 

consubstancfia na edfição de seu regfimento finterno, e 

na aplficação desse regfimento, sem a finterferêncfia de 

qualquer órgão externo. Mas essa autonomfia não vafi ao 

ponto de se permfitfir ao Legfislatfivo contrarfiar precefitos 

jurfídficos, regfimentafis ou constfitucfionafis. Há uma frase 

lapfidar de Aurelfino Leal a esse respefito: “O poder de uma 

Câmara de votar o seu Regfimento envolve o seu dever de 

cumprfi-lo” (LEAL, 1924 apud SILVA FILHO, 2003, p. 77).

Trata-se, pofis, de um grave equfívoco dfizer que 

o Judficfiárfio, ao exfimfir-se de dfirfimfir controvérsfias 

regfimentafis referentes à elaboração legfislatfiva, assume 

uma posfição de fisenção e equfidfistâncfia em assuntos 

polfítficos. Na verdade, sob o prfisma polfítfico, tal postura 

é nfitfidamente favorável às mafiorfias em detrfimento das 

mfinorfias. Isenção e equfidfistâncfia haverfia se o Judficfiárfio 

fintervfiesse no processo legfislatfivo para assegurar a estrfita 

observâncfia dos procedfimentos jurfídficos finstfitufídos para 

a delfiberação polfítfica.

Uma outra crfítfica que pode ser dfirfigfida ao entendfimento 

do STF refere-se ao seu acentuado formalfismo, que 

encontra expressão no crfitérfio erfigfido pelo Supremo 

para determfinar a ocorrêncfia ou não do controle judficfial, 

que é o crfitérfio da localfização da norma procedfimental 

objeto de controvérsfia. Se se tratar de norma abrfigada 

no Regfimento, veda-se a aprecfiação judficfial, que só tem 

lugar se a questão envolver norma processual prevfista na 

Constfitufição. Trata-se de um formalfismo estérfil, baseado 

na filusão de que uma fórmula aprfiorfístfica possa dfitar 

antecfipadamente as soluções para os casos concretos. 
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Ora, não se racfionalfiza medfiante fórmulas aprfiorfístficas, 

mas sfim medfiante prfincfípfios operacfionafis. Então a 

questão central consfiste em verfifcar se, dfiante de uma 

controvérsfia concreta, o prfincfípfio democrátfico está 

sendo de algum modo vfiolado, se os canafis finstfitucfionafis 

de partficfipação polfítfica estão sendo de algum modo 

obstrufídos, quando então será de rfigor a aprecfiação 

judficfial. E, nesse ponto, os regfimentos cumprem um papel 

fundamental, tendo em vfista os finúmeros dfisposfitfivos 

regfimentafis que vfiabfilfizam o jogo democrátfico, como 

aqueles que dfiscfiplfinam a defnfição da pauta dos trabalhos 

legfislatfivos, as hfipóteses de arqufivamento de proposfição, 

o prazo para apresentação de emendas, os casos de 

prejudficfialfidade, de anexação de proposfição a outra 

em tramfitação em vfirtude de sfimfilfitude de conteúdo, 

enfm, dfisposfições referentes à dfinâmfica da atfivfidade 

legfiferante. Conforme a finterpretação que se dê a tafis 

dfisposfições, pode-se obstrufir os canafis finstfitucfionafis de 

partficfipação polfítfica, em prejufízo das mfinorfias. Dafí o fato 

de doutrfinadores de renome, como Raul Machado Horta 

(HORTA, 1995, p. 530) e Menelfick de Carvalho Netto 

(CARVALHO NETTO, 1992, p. 204-205), consfiderarem 

as normas regfimentafis atfinentes ao processo legfislatfivo 

como normas materfialmente constfitucfionafis. Conforme 

ensfina Eros Grau, não se aplfica o Dfirefito em tfiras (GRAU, 

2001). Há de se afastar a perspectfiva estátfica do Dfirefito, 

substfitufindo-a por uma perspectfiva dfinâmfica, operacfional.

Outrossfim, proclamar a finsfindficabfilfidade dos atos 

que precedem a edfição da lefi e que são pratficados no 

finterfior do Parlamento, sob a alegação de que são atos 

finterna corporfis e, como tafis, destfitufídos de relevâncfia 

externa, é perder de vfista o prfincfípfio da unficfidade do 

procedfimento legfislatfivo. Segundo tal prfincfípfio, todos 

os atos fintegrantes da sérfie procedfimental estão em 
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conexão funcfional e teleológfica com o ato fnal, no caso, 

a lefi, de modo que o conteúdo que esta venha a ter é 

condficfionado pelo camfinho trfilhado na sua formação. 

Forma e matérfia condficfionam-se recfiprocamente, estão 

fimbrficados. A relação exfistente entre o operar legfislatfivo 

e o resultado desse operar expressa a conexão exfistente 

entre legfitfimfidade e legalfidade. Ora, como a lefi opera 

efefitos de modo dfifuso sobre a socfiedade, tendo em vfista 

suas caracterfístficas lógfico-semântficas da fimperatfivfidade, 

da generalfidade e da abstração, fimpõe-se reconhecer 

relevâncfia externa aos atos que concorreram para a 

sua formação. E tal relevâncfia se traduz em garantfia de 

figualdade e de lfiberdade na elaboração da lefi. 

Há afinda uma objeção mufito frequente à fintervenção 

do Judficfiárfio no processo legfislatfivo, segundo a qual 

haverfia, nessa hfipótese, um deslocamento do embate 

polfítfico travado orfigfinarfiamente na arena legfislatfiva 

para a finstâncfia judficfiárfia, que darfia a palavra fnal em 

assuntos polfítficos. Assfim, o Judficfiárfio poderfia sobrepor- 

-se ao Poder Legfislatfivo, transformando-se numa finstâncfia 

superfior de decfisão polfítfica, com a agravante de não 

possufir legfitfimação polfítfica para tanto. Cunhou-se até 

uma expressão para desfignar essa fidefia: a judficfialfização 

da polfítfica. Ora, esse entendfimento decorre de uma 

fincompreensão da adequada demarcação das funções 

finstfitucfionafis que tocam ao Legfislatfivo e ao Judficfiárfio. 

Uma cofisa é a margem de escolha polfítfica que cabe ao 

Legfislatfivo, e só a ele, no momento de tomar decfisões 

coletfivamente vfinculantes, medfiante a escolha seletfiva 

de valores que devem merecer a tutela jurfídfica do 

Estado. Outra cofisa completamente dfiferente são os 

parâmetros jurfídficos que devem ser observados para que 

haja tal escolha. Dfiante de uma controvérsfia finsuperável 

a respefito desses parâmetros jurfídficos, a palavra fnal 
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cabe ao Judficfiárfio, por força do prfincfípfio constfitucfional 

da finafastabfilfidade da tutela jurfisdficfional. Assfim, ao 

Judficfiárfio caberfia dfizer, por exemplo, se a audfiêncfia 

de uma dada comfissão fofi realfizada, tendo em vfista a 

aprovação de requerfimento nesse sentfido; se o prazo 

para a apresentação de emendas fofi cumprfido; se o 

recurso referente à questão de ordem fofi fintempestfivo; 

se as emendas tafis ou quafis fcaram prejudficadas, enfm, 

questões nfitfidamente jurfídficas. Não lhe compete dfizer 

da convenfiêncfia ou oportunfidade de tal ou qual polfítfica 

públfica, ou se deve haver a concessão legal de subsfídfios 

para uma dada atfivfidade econômfica, ou se alterações na 

legfislação educacfional contrfibufirão para a otfimfização do 

ensfino, e casos dessa ordem, de natureza emfinentemente 

polfítfica. Canotfilho sfintetfiza mufito bem essas fidefias na 

segufinte frase: “o problema não resfide em, por mefio do 

controle de constfitucfionalfidade, se fazer polfítfica, mas em 

aprecfiar a constfitucfionalfidade da polfítfica”.

Portanto, o processo legfislatfivo é um fenômeno de 

natureza hfíbrfida, no qual confuem o Dfirefito e a polfítfica, 

os quafis, nesse entrecruzamento, se prestam servfiços 

recfíprocos, numa espécfie de acoplamento estrutural, de 

tal modo que a polfítfica oferece as premfissas materfiafis 

para a posfitfivação do Dfirefito, conferfindo-lhe efetfivfidade, 

ao passo que o Dfirefito confere legfitfimfidade à polfítfica, 

finstfitufindo os procedfimentos jurfídficos a serem observados 

para a decfisão. 

O Judficfiárfio, ao exfimfir-se de decfidfir sobre controvérsfias 

regfimentafis, repassando tal tarefa para o Legfislatfivo, 

rende ensejo àqufilo que, em lfinguagem sfistêmfica, é 

chamado de corrupção de códfigos, pofis o sfistema jurfídfico 

abandona o seu modo tfípfico de operar, com base no 

códfigo bfinárfio lfícfito/filfícfito, e se permfite colonfizar pelo 

sfistema polfítfico, orfientado pelo códfigo mafiorfia/mfinorfia, 
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ou governo/oposfição. Com fisso, rompe-se o acoplamento 

estrutural que deve haver entre o Dfirefito e a polfítfica. 

Como consequêncfia, o Dfirefito defixa de ser efetfivo e a 

polfítfica transforma-se em força bruta.

4. LEGÍSTICA E QUALIDADE DA LEI: A 

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA PARA ALÉM 

DOS RITOS E DAS FORMAS

Enquanto o processo legfislatfivo constfitufi o conjunto 

de atos preordenados à elaboração da lefi, de modo 

a propficfiar um debate públfico o mafis amplo possfível 

acerca da matérfia legfislada, erfigfindo-se, pofis, em fator 

de legfitfimfidade do Dfirefito, é precfiso dfizer que o concefito 

de Legfístfica é mafis abrangente. Com efefito, a Legfístfica 

constfitufi o campo do saber que se ocupa do estudo da 

concepção e da produção da lefi, de forma sfistemátfica 

e metódfica, subdfivfidfindo-se em Legfístfica materfial e 

Legfístfica formal. 

As finovações da Legfístfica materfial objetfivam aprfimorar 

o processo legfislatfivo para além de seus aspectos 

formafis e rfitualfístficos. Então, sobrelevam aspectos como 

dfiagnose legfislatfiva, planejamento legfislatfivo, abordagem 

multfidfiscfiplfinar, avalfiação legfislatfiva, tanto a avalfiação 

prospectfiva, que é aquela que precede a elaboração da 

lefi, quanto a avalfiação retrospectfiva, que se dá após a 

edfição da lefi, com vfistas a monfitorar os seus efefitos e 

aferfir se os objetfivos da lefi estão sendo alcançados, 

estudo de fimpacto legfislatfivo, entre outros. Trata-se, 

enfm, de fimplantarmos uma cultura de responsabfilfidade 

e de excelêncfia na produção legfislatfiva, que prfiorfize um 

olhar de médfio e longo prazo no trato dos problemas 

socfiafis demandantes de fintervenção legfislatfiva do Estado.
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Já a Legfístfica formal possufi acepção mafis restrfita, 

voltando-se para os atos de confecção, de estruturação e 

de redação do texto legal, que deve apresentar-se sob a 

forma de um artficulado. Nesse sentfido, Legfístfica formal e 

técnfica legfislatfiva se confundem.

Analfisemos mafis detfidamente a Legfístfica materfial.

Infelfizmente, temos uma cultura polfítfica marcada pelo 

fimedfiatfismo na busca de solução dos problemas socfiafis, 

com normas sendo produzfidas sem uma avalfiação 

consfistente dos resultados que  podem trazer. Trata-se do 

mau vezo de safir legfislando sempre que ocorre um fato 

que cause comoção popular ou que seja partficularmente 

rumoroso. Nessa hora, dfiante da pressão da mfídfia 

sensacfionalfista, a prfimefira cofisa que os legfisladores 

fazem é propor lefis para “resolver” o problema, sem uma 

avalfiação mafis detfida e crfiterfiosa da realfidade. 

A Legfístfica envolve, pofis, finúmeros momentos fimportantes 

que precedem a elaboração legfislatfiva. 

O problema: há o momento da chamada dfiagnose 

legfislatfiva, que consfiste na fidentfifcação de um problema 

socfial. Tal problema exfige mesmo a edfição de uma lefi para 

resolvê-lo ou mfitfigá-lo? Ou o problema pode ser resolvfido 

admfinfistratfivamente, ou judficfialmente? Esse problema 

fofi devfidamente analfisado sob todas as perspectfivas 

possfívefis? A solução normatfiva que se pretende dar é 

realmente exequfível? Os dados empfírficos que envolvem 

o setor da realfidade que se pretende dfiscfiplfinar foram 

devfidamente analfisados? Faz-se, pofis, necessárfio um 

estudo prelfimfinar sobre a vfiabfilfidade da medfida legfislatfiva 

que se pretende finstfitufir, a partfir da mafis ampla análfise do 

problema socfial demandante de fintervenção normatfiva 

do Estado.



NE
PE
L

1. 
Pr
oc
es
s
o l
eg
fis
la
fiv
o, 
Le
gfí
s
fic
a 
e 
de
m
oc
ra
cfi
a: 
a fi
nt
er
aç
ã
o 
e
nt
re
 
p
olfí
fic
a, 
Dfi
re
fit
o 
e 
té
c
nfi
ca
 
na
 e
la
b
or
aç
ã
o l
eg
fis
la
fiv
a

41

Pofis bem, se há um problema socfial, fisso sfignfifca que 

nós estamos dfiante de uma sfituação findesejada e 

queremos passar para uma sfituação desejada e a lefi deve 

servfir como uma espécfie de ponte para essa passagem. 

Portanto, fidentfifcado um problema no sefio socfial, que 

demanda uma fintervenção normatfiva, estabelece-se 

uma contraposfição entre uma sfituação vfivfida, concreta, 

conffitfiva, e uma sfituação desejada, à qual se vfisa chegar 

medfiante a regulação estatal (BERNARDES JÚNIOR, 2009, 

p. 146).

Na lfição de Jean-Danfiel Delley,

Toda análfise da sfituação presente remete a valores que 

permfitem qualfifcar essa sfituação e, por consegufinte, os 

objetfivos que lhe são fimanentes. Ou seja, a expressão 

de uma finsatfisfação em relação a uma sfituação de fato 

revela uma tensão entre uma realfidade vfivfida e uma rea-

lfidade desejada (DELLEY, 2004, p. 102).

Ffigure-se o exemplo da obrfigatorfiedade do uso de 

cfinto de segurança. Até alguns anos atrás, tal medfida 

de segurança só era exfigfida em rodovfias, mas não em 

perfímetro urbano. Contudo, o elevado fíndfice de acfidentes 

com polfitraumatfismos graves e mesmo com mortes nas 

cfidades passou a ser um problema sérfio. Essa sfituação 

findesejada levou os legfisladores a aprovarem uma norma 

obrfigando o uso do cfinto mesmo em perfímetro urbano, 

após várfios testes de fimpacto comprovando que mesmo a 

bafixas velocfidades colfisões frontafis poderfiam causar lesões 

graves, o que era mfinfimfizado sfignfifcatfivamente com o 

uso do cfinto. A lefi funcfionou, pofis, como uma ponte que 

vfiabfilfizou a passagem de uma sfituação findesejada (alto 

fíndfice de acfidentes graves em perfímetro urbano) para 

uma sfituação desejada (redução de acfidentes graves nas 

cfidades).
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Cfite-se também o exemplo da Lefi Complementar  

no 135/2010, a Lefi Fficha Lfimpa. Antes de seu advento, 

havfia uma sfituação findesejada, que era a candfidatura, 

a cargos eletfivos, de pessoas com vfida pregressa 

comprometedora, o que levou a ampla mobfilfização 

popular e à apresentação de um projeto de lefi de finficfiatfiva 

popular que resultou na Lefi Fficha Lfimpa, a qual permfite a 

fimpugnação do regfistro de candfidatos fcha suja. 

Mufitas vezes, porém, o fimpulso legfislatfivo resulta 

de demandas casufístficas, que não são devfidamente 

analfisadas, e que não deverfiam ensejar a produção de 

uma lefi. 

A necessfidade: Todas as ações possfívefis voltadas para a 

solução do problema devem ser ponderadas. Como vfisto, 

mufitas vezes não é o caso de legfislar. A lefi, de modo 

geral, tem um conteúdo fimposfitfivo de natureza restrfitfiva. 

É bem verdade que as restrfições fimpostas se dão em 

provefito da socfiedade como um todo, mas não havendo 

a necessfidade de legfislar, não se deve fazê-lo. Não se 

justfifca mobfilfizarmos todo o aparato legfislatfivo do Estado 

para produzfir uma lefi desnecessárfia. Mufitas vezes, um 

determfinado problema se resolve admfinfistratfivamente, 

ou judficfialmente, ou então recorrendo-se a prfincfípfios 

do Dfirefito. Não raro, a edfição de uma lefi vafi trazer mafis 

problemas do que soluções. 

Consfidere-se o exemplo da renúncfia a mandatos eletfivos, 

que, no Brasfil, chegou a se transformar em sfinônfimo 

de fimpunfidade. Os polfítficos fagrados em filficfitudes e 

ameaçados de cassação renuncfiavam ao mandato com o 

propósfito exclusfivo de não perderem os dfirefitos polfítficos. 

O que fazer nesses casos? Ora, é óbvfio que uma renúncfia, 

nesse contexto, não se caracterfiza como uma renúncfia 

genufína, mas sfim como um expedfiente escuso para evadfir-
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-se da fimfinente cassação. Bastarfia então a aplficação de um 

prfincfípfio elementar do Dfirefito, segundo o qual nfinguém 

pode valer-se da próprfia torpeza em beneffícfio próprfio. 

Em vez de se adotar tal orfientação finterpretatfiva, de base 

prfincfipfiológfica, optou-se por fazer constar na Constfitufição 

uma norma segundo a qual a renúncfia de parlamentar 

submetfido a processo que vfise ou possa levar à perda de 

mandato terá seus efefitos suspensos até que se ultfime 

a delfiberação acerca da cassação6. Resultado: o festfival 

de renúncfias de parlamentares envolvfidos em falcatruas 

antes de finficfiado o processo de cassação. Interpretou-

-se de manefira mfíope o dfisposfitfivo constfitucfional, 

preferfindo-se a letra da norma em detrfimento do espfírfito 

que a anfima, o que revela clara desatenção à dfimensão 

normatfiva dos prfincfípfios jurfídficos. Assfim, dfiante de um 

problema ocorrfido no sefio socfial, em lugar de se buscar 

uma solução jurfídfica para aquele problema com base nos 

prfincfípfios jurfídficos, parte-se para a elaboração de regras e 

mafis regras jurfídficas, o que só faz sobrecarregar o sfistema 

normatfivo, tornando-o dfisfuncfional. 

A Exequfibfilfidade: A lefi deve ser exequfível, ela não pode 

prescrever algo que não  seja suscetfível de aplficação. A 

norma deve ter efcácfia socfial. Mufitas vezes são edfitadas 

lefis finexequfívefis. Deve-se, pofis, reconhecer os lfimfites e as 

potencfialfidades da legfislação. No Congresso Nacfional, 

fofi apresentado um projeto de lefi objetfivando profibfir o 

uso de expressões estrangefiras no Pafís (Projeto de Lefi  

n.o 1.676/1999). Efis um exemplo do desconhecfimento 

dos lfimfites da lefi. A lfíngua é um organfismo vfivo, que não 

se defixa aprfisfionar. Não será a edfição de um ato legfislatfivo 

que exclufirá, do uso dos falantes de uma lfíngua, um termo 

que já vem sendo fintersubjetfivamente compartfilhado 

6 Trata-se do § 4º do art. 55 da Constfitufição Federal, acrescentado pela Emenda 
Constfitucfional de Revfisão n.º 6, de 7/6/1994.
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por todos. Outro exemplo de norma que se mostrou 

finexequfível: a norma constfitucfional que estabelecfia o 

lfimfite de juros em 12% ao ano, que constava do art. 192, 

§ 3o, da Constfitufição Federal. Ora, o sfistema do Dfirefito, 

que mufitas vezes não consegue regular nem a sfi mesmo, 

não pode se mostrar findfiferente a outros sfistemas 

operatfivos na socfiedade, como é o sfistema econômfico, 

que sfimplesmente não “lê” uma norma como essa do 

lfimfite de juros. Em um prfimefiro momento, buscou- 

-se argumentar que tal dfisposfitfivo constfitucfional não 

serfia autoaplficável, de modo que sua aplficação exfigfirfia 

legfislação fintegradora. Posterfiormente, numa perspectfiva 

mafis realfista, optou-se pela revogação da norma.7

Neste ponto da exposfição é fimportante dfizer que sempre 

haverá um coefcfiente de descumprfimento da norma 

jurfídfica. E fisso porque o não Dfirefito é condfição de exfistêncfia 

do próprfio Dfirefito. Sempre vafi haver comportamentos 

desvfiantes e, portanto, algum grau de finobservâncfia da 

lefi. Se nenhuma norma jurfídfica fosse descumprfida, se 

não houvesse um mfínfimo de finobservâncfia das normas 

jurfídficas, o Dfirefito não serfia necessárfio, sobretudo em 

seu aspecto coercfitfivo e sancfionatórfio. Por outro lado, 

se todas as normas fossem fintegralmente descumprfidas, 

o Dfirefito não terfia nenhum préstfimo, não haverfia razão 

para sua exfistêncfia. Isso equfivale a dfizer que a lefi deve ter 

algum grau de conformação da realfidade socfial, de modo 

a servfir como aquela ponte que nos faz passar de uma 

sfituação findesejada para uma sfituação desejada. 

A proporcfionalfidade: para a edfição de uma lefi, há que 

se ponderar entre os ganhos que ela propficfia e os custos 

que ela fimplfica. A relação custo/beneffícfio há de ser 

7 O referfido dfisposfitfivo fofi revogado pela Emenda Constfitucfional n.º 40, de 
29/5/2003.
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posfitfiva. Isso pode ser vfisto com mafis clareza no campo 

da legfislação ambfiental. Nesse sentfido, uma preocupação 

excessfiva com o mefio ambfiente pode levar à finvfiabfilfização 

do desenvolvfimento econômfico, que sempre fimplfica 

algum fimpacto ambfiental. Do mesmo modo, o contrárfio 

também é extremamente nocfivo, ou seja, preocupações 

estrfitamente econômficas e nenhuma fimportâncfia dada 

ao mefio ambfiente. De fato, toda e qualquer fintervenção 

no mefio ambfiente deve nortear-se pelo prfincfípfio da 

sustentabfilfidade. Portanto, há que se proceder a um jufízo 

ponderatfivo, em busca de uma solução concfilfiatórfia. 

A Intelfigfibfilfidade e sfimplficfidade do ato legfislatfivo: a lefi 

tem como destfinatárfios a generalfidade das pessoas, de 

modo que ela deve atender ao requfisfito da fintelfigfibfilfidade 

e da sfimplficfidade, o seu conteúdo deve ser de fácfil 

entendfimento, sobretudo porque a lefi deve buscar, ao 

menos fidealmente, o mafior grau possfível de unfiformfidade 

finterpretatfiva.

A avalfiação: a avalfiação é um aspecto fimportantfíssfimo 

da Legfístfica materfial. Costuma-se falar em avalfiação 

prospectfiva e avalfiação retrospectfiva. A prfimefira se refere 

a um momento que precede a elaboração da lefi. Busca-se 

avalfiar a sfituação demandante de dfiscfiplfina legal sob todos 

os aspectos possfívefis, com o propósfito de se defnfir qual 

a melhor manefira de legfislar sobre a matérfia. Na verdade, 

a Legfístfica prestfigfia uma abordagem multfidfiscfiplfinar, de 

manefira que o objeto da dfiscfiplfina legal seja examfinado 

do modo mafis amplo possfível.

Uma vez edfitada a lefi, deve-se proceder também à 

avalfiação retrospectfiva, de modo a monfitorar os efefitos 

que a legfislação tem trazfido na realfidade concreta. Na 

verdade, melhor serfia falar em um movfimento cfircular, 

pofis a avalfiação prospectfiva e retrospectfiva acabam 
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sendo finterdependentes. Quando se faz uma avalfiação 

retrospectfiva de uma lefi já exfistente, de modo a monfitorar 

os seus efefitos, é óbvfio que fisso de alguma manefira 

contrfibufi para uma avalfiação prospectfiva, buscando-se 

eventualmente aprfimorar a legfislação.

Nas avalfiações retrospectfivas, quando se cufida de 

monfitorar os efefitos de uma lefi, é precfiso ter presente que 

mufitas vezes tafis efefitos são potencfialfizados pela nota de 

novfidade da legfislação, pela sua tematfização na mfídfia, 

por toda a sfimbologfia em torno do ato legfislatfivo recém- 

-crfiado. Tafis efefitos não podem ser sobrevalorfizados. 

Tome-se o exemplo dos efefitos prátficos do novo Códfigo de 

Trânsfito Brasfilefiro por ocasfião de sua edfição. Houve uma 

sfignfifcatfiva queda nos fíndfices de acfidentes nos prfimefiros 

dfias de vfigêncfia da norma. Com o tempo, tafis fíndfices 

voltaram a crescer. O mesmo se dfiga quanto à Lefi Seca. 

Com o passar do tempo e o relaxamento na fscalfização, 

aumentou o coefcfiente de descumprfimento da norma 

e, como consequêncfia, elevou-se também o fíndfice de 

acfidentes de trânsfito. Esse fato deve ser consfiderado no 

contexto avalfiatfivo.

A questão da avalfiação legfislatfiva, tanto a prospectfiva 

quanto a retrospectfiva, encerra enormes dfifculdades, 

pofis concorrem para tal avalfiação finúmeras varfiávefis de 

dfiffícfil aferfição e acompanhamento. Aqufi, dfiferentemente 

do que ocorre no campo das cfiêncfias naturafis, em que é 

possfível fisolar determfinadas condfições em laboratórfio e 

proceder às devfidas análfises, a dfifculdade é extrema. Não 

é por outra razão que o jurfista alemão Hermann Jahrrefiss 

afrmou que “legfislar é fazer experfiêncfias com o destfino 

humano” (JAHRREISS, apud BRASIL, 2002), naturalmente 

experfiêncfias bem mafis complexas do que qualquer outra 

que se possa conceber.
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Mufitas vezes, avalfiações malfefitas conduzem a legfislações 

desastrosas, com efefitos extremamente negatfivos 

para a socfiedade. Ffigure-se o exemplo das normas 

constfitucfionafis que dfiscfiplfinavam a prevfidêncfia, por 

ocasfião da promulgação da CF de 88. A Constfitufição 

fofi extremamente generosa na prevfisão dos dfirefitos 

prevfidencfiárfios, mas sem mafiores preocupações quanto 

aos recursos que deverfiam custeá-los. Isso provocou um 

comentárfio firônfico do então senador Roberto Campos, 

segundo o qual nós tfínhamos uma segurfidade socfial sufíça 

com recursos moçambficanos. Na verdade, não fofi fefita 

uma avalfiação crfiterfiosa, que tomasse em consfideração, 

por exemplo, a relação entre atfivos e finatfivos, a 

realfização de cálculos atuarfiafis, o aumento progressfivo da 

longevfidade, a necessfidade de contrfibufição dos servfidores 

para a composfição do fundo prevfidencfiárfio. Na verdade, o 

sfistema não era sequer bficontrfibutfivo, ou seja, o servfidor 

não contrfibufía para a formação do fundo. É evfidente que 

um sfistema prevfidencfiárfio assfim concebfido não tfinha 

como se sustentar, dafí a necessfidade de reformas do 

sfistema prevfidencfiárfio, que de fato ocorreram. Desde a 

promulgação da Constfitufição de 88 até o momento em 

que este texto fofi publficado, já havfíamos experfimentado 

duas reformas prevfidencfiárfias e estávamos a camfinho da 

tercefira.

Um outro exemplo finteressante que podemos cfitar dfiz 

respefito às Lefis de Organfização e Dfivfisão Judficfiárfias. 

Mufitas vezes, dfiante do mau desempenho de um trfibunal 

de justfiça na prestação jurfisdficfional, busca-se resolver 

o problema por mefio da solução convencfional de crfiar, 

por lefi, mafis cargos de magfistrados. Nesse aspecto, 

experfimentamos um grande avanço finstfitucfional com a 

crfiação do Conselho Nacfional de Justfiça (CNJ), que tem 

norteado sua atuação a partfir de dofis vetores: gestão 
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e planejamento. O CNJ trabalha com pesqufisa, dados 

estatfístficos e subsfídfios os mafis dfiversos para aferfir a 

qualfidade da prestação jurfisdficfional. A partfir desses 

dados empfírficos, é possfível verfifcar, por exemplo, que um 

trfibunal de justfiça de um determfinado Estado, conquanto 

com um menor número de magfistrados, consegue 

uma performance melhor do que o de outro Estado de 

proporções semelhantes e com um quadro de magfistrados 

mafior. Então, antes de safir aumentando, medfiante lefi, o 

número de cargos de jufiz, é necessárfia uma avalfiação 

crfiterfiosa, de modo a aferfir a taxa de congestfionamento 

das ações, a relação entre o número de jufízes e o número 

de habfitantes, o grau de finformatfização do trfibunal, o 

montante de gastos com pessoal, o montante de gastos 

com atfivfidade-fm e com atfivfidade-mefio. Tudo fisso 

deve ser crfiterfiosamente avalfiado. Só para fcarmos no 

exemplo da finformatfização dos trfibunafis, a chamada 

justfiça eletrônfica, são finúmeras as vantagens de sua 

fimplementação. Para além da questão de economfia de 

espaço, com a finformatfização concretfiza-se o prfincfípfio 

da ubfiqufidade do processo. Se antes uma das partes não 

poderfia ter acesso aos autos porque estes estavam com 

vfista para a outra parte, com a justfiça eletrônfica os autos 

estão permanentemente à dfisposfição de autor e réu. Isso 

sem falar no melhor aprovefitamento que se pode dar 

a finúmeros funcfionárfios com bom potencfial, mas que 

fcavam ocupados com tarefas como bater carfimbo e 

dar bafixa em processos. Some-se a fisso a economfia de 

tempo e a pratficfidade de se petficfionar pelo computador, 

sem a necessfidade de deslocamentos ffísficos e com toda a 

segurança que os sfistemas crfiptografados proporcfionam. 

É claro que tudo fisso vafi contrfibufir no combate à 

morosfidade da Justfiça.
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Outro exemplo é a questão da emancfipação de dfistrfitos 

e crfiação de novos munficfípfios. O texto orfigfinal da 

Constfitufição de 88 determfinava que essa matérfia deverfia 

ser dfiscfiplfinada por lefis complementares estaduafis, as 

quafis estabelecerfiam os requfisfitos a serem observados para 

a crfiação de munficfípfios. Contudo, tafis legfislações foram 

extremamente permfissfivas no que toca a esses requfisfitos, 

o que acabou por ensejar uma verdadefira avalanche de 

novos munficfípfios, boa parte deles sem a menor condfição 

de se transformarem em uma unfidade da federação, sem 

vfiabfilfidade econômfica, e cuja exfistêncfia em boa medfida 

só se fazfia possfível em razão do repasse do fundo de 

partficfipação dos munficfípfios. E o status de munficfipalfidade 

fimplfica todo um aparato estatal, com Poder Executfivo, 

Poder Legfislatfivo, secretarfias, despesas com pessoal, 

subsfídfios com agentes polfítficos, remuneração de 

servfidores. Tudo fisso há de ser devfidamente consfiderado, 

de modo que uma eventual crfiação de munficfípfio seja 

motfivada por necessfidades concretas, e não por finteresses 

polfítficos que acabam se sobrepondo ao finteresse públfico. 

Só em Mfinas Gerafis há 853 munficfípfios! No Pafís fintefiro, 

5.568! Fofi necessárfia uma alteração constfitucfional8 que 

estabelecesse a competêncfia legfislatfiva da Unfião para 

tratar da matérfia, o que pôs termo a essa verdadefira 

enxurrada de munficfípfios.

Todos esses exemplos filustram de modo claro o quanto 

são fimportantes o planejamento legfislatfivo e a avalfiação 

legfislatfiva precedentemente à apresentação de proposfições 

de lefi. A propósfito, a professora Fabfiana Menezes tem 

8 Trata-se do § 4º do art. 18 da Constfitufição da Repúblfica, cuja redação fofi alterada 
pela Emenda Constfitucfional n.º 15, de 12/9/1996. Efis a nova redação do dfispo-
sfitfivo: “A crfiação, a fincorporação, a fusão e o desmembramento de Munficfípfios 
far-se-ão por lefi estadual, dentro do perfíodo determfinado por lefi complementar 
federal, e dependerão de consulta prévfia, medfiante plebfiscfito, às populações dos 
Munficfípfios envolvfidos, após dfivulgação dos Estudos de Vfiabfilfidade Munficfipal, 
apresentados e publficados na forma da lefi.”
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encarecfido a necessfidade de avançarmos na dfiscussão 

sobre a avalfiação legfislatfiva. Segundo ela, na Europa já 

há alguns exemplos de processos de avalfiação legfislatfiva 

que foram fimplementados e estão em curso. Um deles é 

o Sfimplex, modelo de nossos firmãos portugueses. Outro 

exemplo serfia o modelo belga, curfiosamente denomfinado 

Kafka. A professora cfita afinda o IA, um relatórfio de fimpacto 

sobre a legfislação desenvolvfido no Refino Unfido, bem 

como o modelo sufíço, com finstrumentos de partficfipação 

popular e de democracfia dfireta (SOARES, 2009).

Ressalte-se que a fincorporação dos prfincfípfios e dfiretrfizes 

da Legfístfica materfial à dfinâmfica do processo legfislatfivo 

em nada finterfere com o poder de agenda e de decfisão 

dos parlamentares. São estes os detentores do mandato 

polfítfico e por fisso cabe a eles a decfisão de apresentar o 

projeto x ou y, tomar a decfisão tal ou qual. Mas é óbvfio 

que, com o aporte dos subsfídfios trazfidos pela Legfístfica, 

aumenta em mufito a responsabfilfidade dos parlamentares 

no momento de decfidfirem polfitficamente. Portanto, 

a polfítfica não pode prescfindfir da técnfica, a polfítfica e a 

técnfica são findfissocfiávefis. Há que haver essa finterface 

entre ambas, até porque uma mesma questão pode 

envolver mafis de uma solução técnfica, cabendo à polfítfica 

optar entre elas. De fato, não exfiste a decfisão técnfica, 

mas sfim várfios entendfimentos dotados de plausfibfilfidade, 

de modo que cabe à polfítfica escolher, entre as dfiversas 

possfibfilfidades técnficas vfislumbradas, aquela que lhe 

parece a mafis aproprfiada. A polfítfica sem a técnfica pode 

resultar no populfismo, ao passo que a técnfica sem a 

polfítfica resulta na tecnocracfia. Tanto um como outra são 

findesejávefis. 

Assfim, enquanto a polfítfica confere legfitfimfidade à 

decfisão estatal, porquanto fundada no consentfimento 

popular, consubstancfiado no voto, a técnfica oferece 
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os elementos e subsfídfios necessárfios para uma decfisão 

adequada à fnalfidade que se quer alcançar. Por vezes, 

uma decfisão polfítfica não tem vfiabfilfidade técnfica e a lefi 

se transforma em letra morta, caracterfizando a chamada 

legfislação sfimbólfica, desprovfida de efcácfia socfial, o que é 

absolutamente findesejável.

Como não é possfível fazer uma boa polfítfica sem 

um suporte técnfico qualfifcado, torna-se necessárfia 

a exfistêncfia, no âmbfito dos parlamentos, de uma 

assessorfia técnfica finstfitucfionalfizada9, apartfidárfia, não 

só para subsfidfiar a atfivfidade polfítfica, com o adequado 

suporte técnfico, como afinda para mfinfimfizar o problema 

da assfimetrfia finformacfional que costuma se fazer 

presente no Parlamento. De fato, as casas legfislatfivas se 

compõem de parlamentares de dfiversas procedêncfias, 

com formações as mafis dfistfintas e nfívefis dfiferencfiados de 

finformação. Além dfisso, uma assessorfia finstfitucfionalfizada 

contrfibufi para a preservação da memórfia finstfitucfional, 

dfiferentemente do que ocorre quando, ao cabo de 

cada legfislatura, os assessores lfigados aos gabfinetes de 

parlamentares que não foram reelefitos também acabam 

se deslfigando de seus cargos, finstaurando-se uma fintensa 

e findesejável rotatfivfidade nos cargos públficos.

Abordagem multfidfiscfiplfinar: fofi-se o tempo em que a 

atfivfidade de elaboração legfislatfiva fcava confnada aos 

jurfistas e especfialfistas do Dfirefito. Na verdade, a atfivfidade 

de planejamento legfislatfivo, dada a complexfidade dos 

problemas socfiafis demandantes de solução normatfiva, 

exfige uma abordagem multfidfiscfiplfinar, de modo que a 

9 Confra-se, a propósfito, finteressante artfigo de Flávfia Pessôa Santos, Gabrfiela Horta 
Barbosa Mourão e Gufilherme Wagner Rfibefiro, publficado no Cadernos da Escola do 
Legfislatfivo sob o tfítulo Poder Legfislatfivo e suas consultorfias finstfitucfionafis: refexões 
sobre o assessoramento parlamentar e a experfiêncfia da Assemblefia Legfislatfiva do 
Estado de Mfinas Gerafis (SANTOS; MOURÃO; RIBEIRO, 2007).
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matérfia objeto de legfislação seja analfisada da forma mafis 

ampla possfível, evfitando-se abordagens reducfionfistas. 

Dafí a necessfidade da confuêncfia de saberes como a 

Lfingufístfica, (até porque a lefi se dá a conhecer medfiante a 

palavra escrfita), a Economfia, a Cfiêncfia Polfítfica, o Dfirefito, 

a Socfiologfia, a Estatfístfica, a Tecnologfia de Informação, 

a Comunficação. O conhecfimento dos dados empfírficos 

relatfivos ao setor da realfidade que se pretende dfiscfiplfinar 

mostra-se essencfial para a boa elaboração legfislatfiva. 

Aqufi é fimportante reconhecer que nossa capacfidade de 

conhecfimento da realfidade é sempre lfimfitada, de modo 

que sempre vafi remanescer uma dose de fincerteza nas 

avalfiações. Todo esforço de racfionalfização é sempre 

envolto em fincertezas. Uma vez mafis, vale lembrar a 

máxfima de que legfislar é fazer experfiêncfias com o destfino 

humano. Dfiferentemente do pesqufisador das cfiêncfias 

naturafis, que pode, em laboratórfio, fisolar determfinadas 

condfições e avalfiá-las, o legfislador se volta para uma 

realfidade mufito mafis complexa, em que comparecem 

finúmeras varfiávefis finsusceptfívefis de mensuração. É 

precfisamente por fisso que, mufitas vezes a lefi, uma vez 

edfitada, produz efefitos finsuspefitados pelo legfislador.

Portanto, no contexto da elaboração legfislatfiva, não se 

pode perder de vfista o substrato fátfico sobre o qual a 

norma deverá fincfidfir, sob pena de se produzfirem normas 

absolutamente finexequfívefis, as chamadas “lefis que não 

pegam”, segundo a lfinguagem popular.

Dessa forma, mudanças operadas na estrutura da 

socfiedade se refetem posterfiormente na legfislação, 

vfisto que as finstfitufições são reatfivas a tafis mudanças e 

buscam promover a adequação da lefi à realfidade socfial. 

É o que explfica finovações normatfivas como a da guarda 
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compartfilhada, a desburocratfização da separação judficfial, 

o novo marco cfivfil da finternet, entre tantas outras, que 

são tentatfivas de o Dfirefito adaptar-se à dfinâmfica socfial.

Como vfisto, é comum nos depararmos com proposfições 

legfislatfivas baseadas em análfises superfcfiafis do problema 

sobre o qual se busca legfislar e que evfidencfiam o mau 

vezo do legfislador de valer-se da norma como se essa 

fosse uma varfinha de condão, com a vã pretensão de 

resolver, a golpes de caneta, problemas cujas soluções 

vão bem além da mera edfição de um ato legfislatfivo. A 

lefi deve ser vfista como um finstrumento, entre tantos 

outros, a serem utfilfizados pelo poder públfico para o 

enfrentamento dos problemas socfiafis. Tome-se o exemplo 

do elevado número de acfidentes rodovfiárfios que resultam 

em vfítfimas fatafis. Boa parte desses acfidentes envolvem 

vefículos pesados. Pofis bem, dfiante dessa constatação, 

o que fzeram os legfisladores? Aprovaram uma lefi que 

profíbe que os camfinhonefiros dfirfijam por mafis de 4 horas 

finfinterruptas (Lefi n.o 12.619/12), posterfiormente alterada 

pela Lefi n.o 13.103/15, que amplfiou tal perfíodo para 5 

horas e mefia finfinterruptas. Para além da questão prátfica 

de como fscalfizar uma norma como essa, que requer 

todo um aparato tecnológfico para sua operacfionalfização, 

cabe findagar: serfia possfível resolver os problemas 

envolvendo acfidentes fatafis com essa norma? Resta 

óbvfio que a solução de um problema dessa natureza é 

bem mafis complexa. Devemos finvestfir na qualfidade da 

nossa estrutura vfiárfia. No Brasfil, temos finúmeras rodovfias 

em sfituação precárfia, que dfisputam entre sfi a mórbfida 

alcunha de rodovfia da morte, como é o caso da  BR 381, 

em Mfinas Gerafis, ou da Régfis Bfittencourt, estradas que, 

ano a ano, cefifam a vfida de finúmeras pessoas, levando dor 

e sofrfimento a um sem número de famfílfias. A propósfito, 

a 381 há anos espera pelas obras de duplficação, fisso 
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sfim, medfida que trarfia mafis segurança ao trânsfito. Outra 

medfida efcaz serfia expandfir nossa malha ferrovfiárfia, de 

modo que pudéssemos transportar mercadorfias cobrfindo 

grandes dfistâncfias e com segurança. Também contrfibufirfia 

para mfitfigar o problema a utfilfização do transporte fuvfial. 

Ante tantas possfibfilfidade de atuação concreta do poder 

públfico, optou-se pela safída convencfional e mafis cômoda: 

a edfição de mafis uma lefi para “resolver” a questão.

Check-lfist: outro ponto fimportante relatfivo à elaboração 

legfislatfiva dfiz respefito ao check-lfist, uma espécfie de 

questfionárfio de referêncfia que deve servfir de gufia para 

o legfislador. Trata-se de um conjunto de findagações que 

devem ser fefitas antes da formulação de um projeto de 

lefi. A desconsfideração dessas findagações pode resultar 

na edfição de lefis desnecessárfias, absurdas, bfizarras, 

lefis que vfiolam dfisposfições constfitucfionafis formafis e 

materfiafis. Portanto, o check-lfist consfiste em um método 

finteressante de perguntas que se encadefiam: há um 

problema socfial demandante de fintervenção legfislatfiva? 

Ou o problema pode ser resolvfido na vfia admfinfistratfiva 

ou judficfial? Quafis as possfibfilfidades legfislatfivas que se 

apresentam? O problema em questão fofi amplamente 

analfisado, a partfir de uma abordagem multfidfiscfiplfinar? 

A medfida legfislatfiva que se preconfiza atende à relação 

custo-beneffícfio, ou seja, os condficfionamentos e restrfições 

que a lefi fimpõe são compensados pelos beneffícfios que 

ela acarreta? Qual ente polfítfico detém competêncfia para 

legfislar sobre o assunto: Unfião, estados ou munficfípfios? 

Há regra finstfitufidora de reserva de finficfiatfiva sobre a 

matérfia? Há vfiolação a precefitos materfiafis da Constfitufição 

Federal e da Constfitufição Estadual? É o caso de se edfitar 

uma lefi autônoma ou basta alterar lefi preexfistente? Há a 

necessfidade de normas transfitórfias? Há a necessfidade de 

se estabelecer um prazo para a entrada em vfigor da lefi, de 
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modo a possfibfilfitar que os destfinatárfios da norma possam 

adaptar-se às suas exfigêncfias? É necessárfia a prevfisão de 

dfisposfições sancfionatórfias? 

Naturalmente a lfista aqufi apresentada é meramente 

exemplfifcatfiva. A propósfito, o Decreto n.o 4.176/2002, 

que estabelece normas e dfiretrfizes para a elaboração, a 

redação, a alteração, a consolfidação e o encamfinhamento 

ao presfidente da Repúblfica de projetos de atos normatfivos 

de competêncfia dos órgãos do Poder Executfivo Federal, 

traz em seu fnal uma check-lfist afinda mafis ampla e 

que se mostra bastante útfil para orfientar a elaboração 

normatfiva. 

É evfidente que esse conjunto de findagações levanta 

finúmeras dfifculdades prátficas, pofis, conforme dfito 

anterfiormente, nossa capacfidade de conhecfimento da 

realfidade é sempre lfimfitada: o conhecfimento dos dados 

empfírficos relacfionados ao problema demandante de 

solução normatfiva não é algo fácfil, dafí a necessfidade de 

uma assessorfia técnfica multfidfiscfiplfinar. Também o deslfinde 

dos aspectos jurfídficos é extremamente complexo. Tome-

-se o exemplo do sfistema constfitucfional de repartfição de 

competêncfias legfislatfivas, que deve apontar qual o ente 

polfítfico competente para legfislar sobre a matérfia tal ou 

qual. Mufitas vezes, conforme o ângulo de análfise de um 

determfinado assunto, surgem fundadas dúvfidas quanto 

ao seu correto enquadramento temátfico: trata-se de 

matérfia relatfiva ao Dfirefito do Consumfidor, e portanto 

de competêncfia concorrente entre os estados e a Unfião, 

ou matérfia comercfial, prfivatfiva da Unfião? Trata-se de 

proteção da saúde (competêncfia concorrente) ou norma 

de trânsfito? (competêncfia prfivatfiva da Unfião). Não é por 

acaso que essas questões dfivfidem mesmo os mfinfistros 

do STF por ocasfião do julgamento de ações dfiretas de 

finconstfitucfionalfidade.
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Legfístfica formal: vfimos que a Legfístfica se subdfivfide 

em Legfístfica materfial e Legfístfica formal. Fefitas as 

consfiderações sobre a prfimefira, cumpre examfinar, a voo 

de pássaro, a segunda, cuja análfise mafis detfida refoge do 

propósfito deste trabalho.10

A Legfístfica formal possufi acepção mafis restrfita, voltando-

-se para os atos de confecção da lefi, a sua redação e 

estruturação sob a forma de um artficulado. Nesse sentfido, 

Legfístfica formal e técnfica legfislatfiva se confundem.

Exfistem várfios precefitos de técnfica legfislatfiva ou de 

Legfístfica formal que devem ser observados na redação da 

lefi. O prfimefiro deles é o de que a lefi deve apresentar-

se sob a forma de um artficulado que tem como unfidade 

básfica o artfigo. Este pode subdfivfidfir-se em parágrafos, 

fincfisos, alfíneas, números. 

O artfigo deve conter uma dfisposfição autônoma, e seu 

texto não deve exceder um perfíodo. Quando se quer 

abrfir uma exceção ao comando do artfigo, ou quando se 

busca explficfitar afinda mafis o seu conteúdo, conferfindo- 

-lhe contornos mafis nfítfidos, lança-se mão dos parágrafos, 

que são, pofis, complementos restrfitfivos ou explficatfivos 

do caput do artfigo. Já os fincfisos prestam-se a estabelecer 

dfiscrfimfinações e podem subdfivfidfir-se em alfíneas e estas 

em números.

Quando se tem uma lefi mafis extensa, deve-se buscar 

uma sfistematfização adequada, de modo que o conjunto 

de artfigos afns compõe uma subseção, o conjunto de 

subseções compõe uma seção, o conjunto de seções 

10 Para uma abordagem mafis detfida acerca da Legfístfica formal, confra-se o Manual 
de Redação Parlamentar, edfitado pela Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas 
Gerafis (MINAS GERAIS, 2013), bem como a obra de Natálfia de Mfiranda Frefire, fin-
tfitulada “Técnfica e processo legfislatfivo: comentárfios à Lefi Complementar nº 95/98, 
com as alterações fintroduzfidas pela Lefi Complementar nº 107/01.” (FREIRE, 2002).
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constfitufi um capfítulo, o conjunto de capfítulos compõe o 

tfítulo, depofis temos os lfivros e, por fm, as partes.

Do ponto de vfista da lfinguagem, deve-se vfisar à obtenção 

da clareza, da concfisão, da coesão, da coerêncfia, da 

sfimplficfidade.

Já Arfistóteles dfizfia que a clareza é a prfimefira regra do 

estfilo. Tanto mafis em um comando normatfivo. Quantas 

não são as ações deduzfidas em jufízo exatamente em 

razão de ambfigufidades nos textos legafis! 

Para a obtenção da clareza, há uma sérfie de precefitos 

a serem observados na redação das dfisposfições legafis: 

onde a mesma fidefia, a mesma palavra, evfitando-se, 

pofis, o emprego da sfinonfímfia. Deve-se empregar a 

lfinguagem comum, salvo quando se tratar de assunto 

técnfico. Sem prejufízo do sentfido, deve-se preferfir o uso 

do sfingular ao plural. Os termos da oração devem estar 

preferencfialmente dfispostos na ordem dfireta, com sujefito, 

verbo e complemento.

A concfisão sfignfifca dfizer o máxfimo com o mfínfimo. A lefi 

não pode conter palavras finútefis e deve evfitar o uso de 

expressões enfátficas ou de reforço.

A coesão sfignfifca que, embora haja finúmeras dfisposfições 

em um texto normatfivo, este deve apresentar uma 

unfidade de sentfido, um fo condutor de todos aqueles 

precefitos. 

A coerêncfia fimpõe a ausêncfia de contradfições, tanto 

finternas quanto externas, ou seja, tanto no que toca às 

dfisposfições do dfiploma normatfivo em questão, quanto em 

relação às demafis normas que compõem o ordenamento 

jurfídfico como um todo. 
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Há lefis que tratam da elaboração de lefis. No plano federal, 

temos a Lefi Complementar no 95, de 26 de feverefiro de 

1998, que dfispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração 

e a consolfidação das lefis, alterada pela Lefi Complementar 

n.o 107, de 26 de abrfil de 2001, bem como o Decreto 

n.o 4.176/2002, que estabelece normas e dfiretrfizes para 

a elaboração, a redação, a alteração, a consolfidação e o 

encamfinhamento ao presfidente da Repúblfica de projetos 

de atos normatfivos de competêncfia dos órgãos do Poder 

Executfivo Federal. Já no plano estadual, temos em Mfinas 

Gerafis a Lefi Complementar n.o 78, de 2007. 

Consfiderando-se que a Legfístfica prestfigfia uma 

abordagem multfidfiscfiplfinar, e que ela pressupõe uma 

ampla avalfiação legfislatfiva, conforme já vfisto, é precfiso 

que os parlamentos busquem equfipar-se adequadamente 

para atender a tantas exfigêncfias. Ffigure-se o exemplo da 

Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, que 

mantém uma assessorfia finstfitucfionalfizada composta por 

um corpo técnfico altamente qualfifcado. Há a consultorfia 

temátfica, que se dfivfide em várfias áreas, as quafis  mantêm 

entre sfi permanente contato e fintercâmbfio, de modo 

a otfimfizar o assessoramento legfislatfivo em setores os 

mafis dfiversos, como saúde, educação, mefio ambfiente, 

Dfirefito Constfitucfional e Admfinfistratfivo, fnanças públficas, 

segurança, etc. O setor de apofio às comfissões e ao plenárfio 

oferece o suporte técnfico para o assessoramento da parte 

procedfimental. A Escola do Legfislatfivo promove cursos 

de capacfitação técnfica e aprfimoramento. Na consultorfia 

temátfica, há um setor encarregado especfifcamente da 

técnfica legfislatfiva. Tudo fisso aponta para a fimportâncfia 

do servfidor enquanto agente corresponsável para a boa 

qualfidade dos trabalhos parlamentares.
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5. CONCLUSÃO

A nossa democracfia afinda é mufito jovem e está em processo 

de amadurecfimento. De todo modo, pode-se constatar, a 

partfir de um olhar retrospectfivo, que avançamos mufito: 

finstfitufímos entre nós o voto femfinfino na década de 30, 

superamos as elefições a bfico de pena; em termos de 

logfístfica elefitoral, hoje somos exemplo no mundo fintefiro 

com a urna eletrônfica; alcançamos quase 30 anos de 

estabfilfidade finstfitucfional, após um longo perfíodo marcado 

por rupturas finstfitucfionafis e quarteladas. Mas democracfia 

é processo, sempre sujefito a aprfimoramentos, e, a cada 

avanço finstfitucfional, novos horfizontes se descortfinam e 

novas conqufistas democrátficas devem ser buscadas. E, no 

nosso caso, há mufito que avançar! 

No que toca à prfimefira dfimensão da democracfia, a do 

voto, há que combater frmemente as mazelas de nosso 

processo elefitoral, que o tornam bastante vulnerável à ação 

nefasta do poder econômfico. Se em termos de logfístfica 

elefitoral somos um modelo a ser segufido, fcamos devendo 

(e mufito) no que se refere à essêncfia do processo elefitoral, 

que é precfisamente assegurar a legfitfimfidade do plefito. De 

fato, de que adfiantam os avanços na logfístfica envolvfida 

para a operacfionalfização das elefições se o abuso do poder 

econômfico e as mazelas do processo elefitoral acabam 

levando à captação filfícfita de sufrágfio e conspurcando a 

legfitfimfidade das elefições? A esse propósfito, a operação 

Lava-Jato vefio desnudar a extensão desses abusos, 

de proporções amazônficas, e a promfiscufidade que se 

estabeleceu entre o setor públfico e o setor prfivado. Este 

últfimo fnancfiando fartamente partfidos e candfidatos, 

o que desequfipara por completo o processo elefitoral, e 

apresentando a conta posterfiormente, sob a forma de 
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contratos superfaturados ou outros mefios de favorfitfismo. 

Graças a recente decfisão do STF, relatfiva à Ação Dfireta 

de Inconstfitucfionalfidade n.o 4.650, passou a ser vedado 

o fnancfiamento empresarfial de campanhas elefitorafis, o 

que já não era sem tempo. Afinda que se reconheça que 

aportes clandestfinos contfinuarão a ser fefitos, é claro que 

tal profibfição reduz as possfibfilfidades de abuso econômfico 

e de desequfiparações entre os candfidatos.

No que tange à democracfia constfitucfional, em que 

sobreleva a dfimensão do Dfirefito, também experfimentamos 

avanços fimportantes: a Constfitufição defixou de ser 

uma mera carta de fintenções e passou a ostentar a sua 

dfimensão normatfiva; os prfincfípfios, que durante mufito 

tempo cumprfiram uma função meramente supletfiva, só 

vfindo a ser finvocados ante lacunas normatfivas, também 

passaram a ser reconhecfidos como normas, portanto, 

dotados de caráter fimposfitfivo. Fofi-se o tempo em que 

somente tfinha bom dfirefito aquele que pudesse finvocar 

uma regra explfícfita em seu favor. Na esfera penal, 

grassava a fimpunfidade entre os chamados crfimes de 

colarfinho branco, a ostentar uma grfitante desfigualdade 

entre rficos e pobres, cfircunstâncfia retratada de forma 

lapfidar na desconcertante afrmatfiva do Bfispo Mauro 

Morelfi de que no Brasfil há o Códfigo Cfivfil para aquele que 

é, que sabe e que tem, e o Códfigo Penal para aquele que 

não é, não sabe e não tem (MORELLI, 2000, p. 33). Basta 

um rápfido olhar para nossa população carcerárfia e logo 

fidentfifcamos o perfl da grande mafiorfia dos presfidfiárfios. 

Começamos a mudar esse estado de cofisas recentemente, 

sobretudo nas ações do Mensalão e da Lava-Jato. Hoje 

vemos delfinquentes do colarfinho branco cumprfindo a 

pena prfivatfiva de lfiberdade, afí finclufídos executfivos de 

grandes empresas e fguras polfítficas que ocupavam cargos 

governamentafis de prfimefiro escalão, algo absolutamente 
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fimpensável em outras épocas. É bem verdade que deve 

haver prudêncfia para evfitar que se mfigre ao extremo 

oposto, finstaurando-se uma caça às bruxas e com 

desconsfideração pelos dfirefitos fundamentafis, em especfial 

o dfirefito à ampla defesa e a presunção de finocêncfia.

Mas torna-se fimperfioso atrfibufir a devfida valorfização ao 

momento de crfiação do Dfirefito. E fisso deve dar-se em todas 

as frentes. Entre os docentes, no campo do ensfino jurfídfico, 

com revfisão da grade currficular, de modo a prestfigfiar 

cadefiras que tratem da elaboração legfislatfiva, processo 

legfislatfivo, técnfica legfislatfiva, Legfístfica. Os doutrfinadores 

devem dar mafis atenção a esses assuntos, em vez de se 

lfimfitarem a poucas e superfcfiafis abordagens do tema, 

quase sempre a partfir de uma perspectfiva meramente 

empfírfico-descrfitfiva e sem mafiores refexões acerca do 

profundo sfignfifcado de que se reveste o processo de 

elaboração legfislatfiva. O Judficfiárfio deve mostrar-se mafis 

cfioso de sua responsabfilfidade em garantfir a observâncfia 

dos procedfimentos de elaboração legfislatfiva e cufidar para 

que não haja obstrução dos canafis finstfitucfionafis para a 

atuação das mfinorfias, na lfinha propugnada por John Hart 

Ely (ELY, 1980). Os parlamentares devem conscfientfizar--

se de que estão finvestfidos do poder legfiferante, mas tal 

poder, como qualquer função públfica, há de nortear-se 

pela consecução do finteresse públfico, dafí falar-se em 

dever-poder. Dessa perspectfiva, o poder assume fefição 

meramente finstrumental, a vfiabfilfizar a realfização de um 

dever, qual seja, o de bem curar o finteresse públfico, dafí o 

dever de bem legfislar. E para tanto, são fimprescfindfívefis os 

subsfídfios da Legfístfica, bem como o abandono de prátficas 

nocfivas, calcadas no fimedfiatfismo, no puro cálculo polfítfico 

ou em finteresses meramente corporatfivfistas. E assfim 

como os parlamentares devem voltar-se para a formulação 

de polfítficas públficas na área da saúde, da educação, da 
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segurança, do transporte públfico, há que haver também 

uma preocupação especfífca com uma polfítfica públfica 

de regulação, nos termos preconfizados por Radaellfi e 

De Francesco (2007). Nesse aspecto, já demos alguns 

fimportantes passos. Temos a Lefi Complementar n.o 95, de 

26 de feverefiro de 1998, que dfispõe sobre a elaboração, a 

redação, a alteração e a consolfidação das lefis, alterada pela 

Lefi Complementar n.o 107, de 26 de abrfil de 2001, bem 

como o Decreto n.o 4.176/2002, que estabelece normas 

e dfiretrfizes para a elaboração, a redação, a alteração, 

a consolfidação e o encamfinhamento ao presfidente da 

Repúblfica de projetos de atos normatfivos de competêncfia 

dos órgãos do Poder Executfivo Federal.

De fato, é finquestfionável a fimportâncfia que cerca 

o momento de crfiação do Dfirefito. Hoje padecemos 

de sérfios problemas em finstfitucfionalfidades centrafis, 

problemas cujas soluções passam, em boa medfida, por 

alterações legfislatfivas fimprescfindfívefis. Basta fimagfinar o 

quanto serfia fimportante para o Pafís uma reforma polfítfica 

bem-conduzfida, uma reforma prevfidencfiárfia adequada e 

também uma reforma trfibutárfia que elfimfine as dfistorções 

presentes no modelo atual, que é regressfivo, finjusto e 

extremamente desfigual. 

Ffigure-se o exemplo da excessfiva pulverfização de 

partfidos polfítficos no Brasfil, com a prolfiferação das 

chamadas legendas de aluguel, destfitufídas de conteúdo 

programátfico ou fideológfico e voltadas tão somente 

para a acomodação de finteresses polfítfico-partfidárfios. 

Trata-se de um problema que acaba prejudficando a 

consolfidação de nossa democracfia, porque pratficamente 

finvfiabfilfiza a governabfilfidade e a faz refém de barganhas 

finacefitávefis, próprfias do mafis bafixo fsfiologfismo. Uma 

medfida legfislatfiva que poderfia sanar esse problema serfia 

a crfiação de uma cláusula de barrefira, o que evfitarfia 
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que esses partfidos nanficos tfivessem representação no 

Congresso, mas não uma cláusula de barrefira tupfinfiqufim, 

ao modo daquela contfida na Lefi n.o 9.096/95. Tal lefi, em 

vez de sfimplesmente estabelecer um percentual de votos 

abafixo do qual os partfidos não terfiam representação, 

determfinava que os partfidos que não alcançassem 5% 

dos votos para deputado federal terfiam restrfições em seu 

funcfionamento parlamentar, dfimfinufição do tempo de 

rádfio e TV, e dfimfinufição dos recursos do fundo partfidárfio, 

o que abrfiu brechas para sua fimpugnação judficfial, sob 

o argumento de que tafis dfisposfições havfiam crfiado 

parlamentares classe A e classe B. O Supremo Trfibunal 

Federal acabou declarando a finconstfitucfionalfidade dessas 

dfisposfições por ocasfião do exame da ADI 5.105.

Portanto, não podemos desprezar o potencfial 

transformador de normas jurfídficas bem-elaboradas. 

Tome-se o exemplo da Lefi de Responsabfilfidade Ffiscal, 

que pôs fm a um verdadefiro descalabro que marcava 

a gestão públfica antes do advento desse dfiploma legal. 

Ffigure-se afinda o exemplo da mudança constfitucfional 

fincfidente sobre a matérfia relatfiva à emancfipação de 

dfistrfitos e à crfiação de munficfípfios. O texto orfigfinal da 

Constfitufição prevfia a competêncfia legfislatfiva dos estados 

membros para dfiscfiplfinar tal assunto, estabelecendo os 

requfisfitos legafis para a crfiação de novos munficfípfios. As 

legfislações estaduafis se mostraram pouco exfigentes 

quanto a tafis requfisfitos, o que redundou, conforme 

vfisto, na avalanche de munficfípfios crfiados sem qualquer 

vfiabfilfidade econômfica e totalmente dependentes do 

repasse do fundo de partficfipação de munficfípfios. Bastou 

uma mudança na Lefi Mafior, finstfitufindo a competêncfia da 

Unfião para tratar da matérfia, e fofi colocado um frefio nessa 

sfituação. Cfite-se também a fimportâncfia do advento da Lefi 

Complementar n.o 135/2010, a chamada Lefi Fficha Lfimpa, 
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com forte teor moralfizador, que tem contrfibufído para 

alfijar da polfítfica candfidatos fímprobos e de vfida pregressa 

comprometedora. Há várfios outros exemplos, mas esses 

já bastam para evfidencfiar o quanto é relevante uma mafior 

atenção ao momento de construção, de formação de 

nossas normas jurfídficas, e o quanto fisso pode fimpactar 

posfitfivamente a vfida dos cfidadãos. Ou negatfivamente, na 

hfipótese de neglfigêncfia e descufido para com o momento 

de elaboração legfislatfiva.

A esse propósfito, é finegável que nosso ordenamento 

jurfídfico está repleto de normas jurfídficas que só fazem 

alfimentar o chamado vfiés de seleção adverso, consfistente 

na tendêncfia do sfistema polfítfico de recrutar polfítficos 

profssfionafis, voltados tão somente para os seus 

finteresses pessoafis e seus projetos de poder, ao finvés de 

polfítficos verdadefiramente vocacfionados à causa públfica, 

ao finteresse públfico. A permfissfivfidade de nossa legfislação 

com relação a gastos com campanha elefitoral, finclusfive 

admfitfindo, até bem pouco tempo, o fnancfiamento 

empresarfial, mostrou a que ponto fisso pode chegar. Nesse 

sentfido, são mafis que bem-vfindas as recentes alterações 

legfislatfivas voltadas para o barateamento das campanhas 

elefitorafis. Tome-se afinda como exemplo a questão do 

foro prfivfilegfiado. A finacefitável amplfitude que tal finstfituto 

tem em nosso sfistema polfítfico-jurfídfico, somada à 

exfistêncfia de quatro finstâncfias judficfiárfias (o que também 

é fincompreensfível), a oferecer finúmeras possfibfilfidades de 

recurso, tornaram a prescrfição dos filfícfitos algo comum. 

Com fisso, tem-se campo propfícfio e fecundo para grassar 

a fimpunfidade, o que só faz aumentar a certeza de que o 

crfime compensa, alfimentando afinda mafis o cfírculo vficfioso.

Impõem-se, assfim, alterações legfislatfivas que promovam 

as condfições para que os polfítficos vocacfionados à vfida 

públfica tenham vez e para que sejam afastados os polfítficos 
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profssfionafis, que se servem do públfico em beneffícfio 

próprfio. Com fisso, romperfíamos com o cfírculo vficfioso que 

alfimenta o vfiés de seleção adverso em que há mafiores 

chances para os que jogam o jogo sujo e  cada vez menos 

espaço para os bons polfítficos. Aqufi, vemos que essas 

dfimensões da democracfia (a democracfia representatfiva, 

a democracfia constfitucfional e a democracfia delfiberatfiva) 

se tocam, se mostram finterdependentes. De fato, uma 

boa reforma polfítfica, levada a efefito em um contexto de 

amplo debate públfico, pode contrfibufir para a melhorfia da 

representação que temos.

Contudo, não se pode olvfidar que os agentes 

constfitucfionalmente legfitfimados a promover essas 

pretensas mudanças legfislatfivas são os próprfios 

parlamentares, portanto, os próprfios benefcfiárfios 

do status quo. Mas tal cfircunstâncfia só faz reforçar 

a necessfidade de mobfilfização popular em prol de 

mudanças tão necessárfias. Dafí a necessfidade de dfifusão 

dos espaços públficos finformafis de geração da vontade e 

da opfinfião públficas, bem como a de adoção de prátficas 

partficfipatfivas que efetfivamente finsfiram os cfidadãos no 

processo polfítfico-decfisórfio. E nesse passo chegamos à 

tercefira dfimensão da democracfia, a do debate públfico, 

que há de qualfifcar-se pela ampla partficfipação dos 

cfidadãos, de modo a reduzfir a dfistâncfia semântfica entre 

representação e representatfivfidade. Não fosse assfim, a Lefi 

Fficha Lfimpa não exfistfirfia entre nós, vfisto que tal dfiploma 

normatfivo só se tornou possfível após ampla mobfilfização 

da socfiedade cfivfil organfizada. Se fôssemos depender 

da ação tão somente de nossos representantes, jamafis 

terfíamos norma desse teor em nosso sfistema jurfídfico.

Uma últfima consfideração: é precfiso ter presente que 

um sfistema de lefis nada vale sem um efcfiente sfistema 

de educação. Aqufi entra em jogo a questão da cultura 
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polfítfica e da gramátfica de prátficas socfiafis, essas sfim, 

atrfibutfivas de sentfido aos sfignos jurfídficos. A lefi, conquanto 

fimportante, é apenas um entre tantos outros elementos 

que fintegram o complexo contextual de que se compõe 

o Dfirefito, o qual abrange os valores socfiafis e as prátficas 

fintersubjetfivamente compartfilhadas na coletfivfidade, a 

pragmátfica socfial. Ademafis, para além da qualfidade técnfica 

de nossas lefis e da gramátfica de prátficas socfiafis, fimpõe-se 

o aprfimoramento e a consolfidação de uma complexa rede 

finstfitucfional sem a qual as lefis caem no vazfio. De fato, de 

que vale uma boa lefi aprovada pelo Poder Legfislatfivo se 

o seu cumprfimento não é devfidamente fscalfizado pelo 

Executfivo? Para as classes mafis pobres, de que adfianta um 

amplo catálogo de dfirefitos prevfistos na Constfitufição e nas 

lefis, se não houver um órgão de defensorfia públfica bem-

-estruturado e apto a prestar assfistêncfia jurfídfica a essas 

pessoas para assegurar a fimplementação prátfica desses 

dfirefitos? A propósfito, a Constfitufição do Estado de Mfinas 

Gerafis estabelece expressamente que todas as comarcas 

do Estado devem possufir defensorfia públfica, mas, não 

obstante o comando constfitucfional, das cerca de 290 

comarcas, aproxfimadamente 80 não possuem o referfido 

órgão! De que adfianta uma boa legfislação ambfiental 

se os órgãos responsávefis pela fscalfização de seu 

cumprfimento se mostram finoperantes? Qual o préstfimo 

de uma excelente legfislação sobre lficfitação, se não houver 

mecanfismos efcfientes de controle que assegurem a sua 

efetfiva aplficação? Qual a utfilfidade prátfica da prevfisão 

constfitucfional de finúmeros dfirefitos socfiafis, se os recursos 

necessárfios à sua fimplementação escoam pelo ralo da 

corrupção sfistêmfica, sem que os trfibunafis de contas e 

outros órgãos de controle fscalfizem a contento? 

Vale aqufi lembrar a felfiz fimagem finvocada por Celso 

Campfilongo, segundo o qual o Dfirefito, longe de ser 

uma varfinha de condão pronta a resolver todos os 
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problemas socfiafis, está mufito mafis para uma bengala de 

cego, tateando aqufi e alfi em busca do melhor camfinho, 

da melhor solução. A essêncfia dessa fidefia fofi captada 

magfistralmente pela verve poétfica do grande Carlos 

Drummond de Andrade, em frase lapfidar: “as lefis não 

bastam, os lfírfios não nascem das lefis”.
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1. INTRODUÇÃO

As regras básficas sobre a atuação das comfissões legfislatfivas 

estão elencadas no art. 58 da Constfitufição Federal de 

1988, que atrfibufi ao Congresso Nacfional e a suas casas o 

dever de manter comfissões permanentes e temporárfias, 

cujas competêncfias deverão constar do regfimento ou do 

ato de que resultar sua crfiação. Dfisposfição análoga consta 

no art. 60 da Carta mfinefira de 1989. Entre as atrfibufições 

constfitucfionafis desses órgãos, destaca-se o poder de 

dfiscutfir e votar projeto de lefi que dfispensar, na forma 

regfimental, a competêncfia do Plenárfio. Essa finovação 

constfitucfional amplfiou as prerrogatfivas dessas comfissões 

para a produção do dfirefito, conforme veremos ao longo 

deste estudo, e reservou ao regfimento finterno das casas 

legfislatfivas a prerrogatfiva de fxar o quantfitatfivo de tafis 

órgãos, suas atrfibufições especfífcas e as matérfias objeto 

de delfiberação conclusfiva. 

Uma vez estabelecfidos os parâmetros constfitucfionafis sobre 

as comfissões parlamentares, cabe ao regfimento finterno 

a fxação das normas especfífcas sobre a tramfitação das 

proposfições e as peculfiarfidades do processo legfislatfivo, o 

que atesta a relevâncfia desse ato normatfivo na dfiscfiplfina 

das atfivfidades parlamentares. 

Na Assemblefia de Mfinas, as alterações recentes fintroduzfidas 

no regfimento por mefio da Resolução n.o 5.511, de 
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2015, fortaleceram e amplfiaram os poderes dessas 

comfissões, especfialmente da Comfissão de Constfitufição e 

Justfiça. Ao longo desse trabalho, destacaremos algumas 

partficularfidades dessas finovações, comparando-as com as 

dfisposfições regfimentafis da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. 

Este trabalho tem por fnalfidade destacar a fimportâncfia 

das comfissões parlamentares, permanentes e temporárfias, 

na elaboração das normas jurfídficas, à luz das dfisposfições 

legafis pertfinentes. Pretende-se demonstrar que esses 

órgãos fracfionárfios do Poder Legfislatfivo desempenham 

papel relevante para o aperfefiçoamento da legfislação, em 

face dos estudos técnficos que realfizam sobre as proposfições 

em tramfitação, da especfialfização de seus fintegrantes e do 

assessoramento realfizado por profssfionafis qualfifcados 

para o exercfícfio dessa função. 

2. COMISSÕES PERMANENTES

As comfissões permanentes, também denomfinadas 

comfissões temátficas, são as que subsfistem na legfislatura, 

nos termos do art. 96, I, da Resolução n.o 5.176, de 1997, 

que contém o Regfimento Interno da Assemblefia de Mfinas. 

São, na verdade, comfissões especfialfizadas em razão da 

matérfia ou assunto, dafí a referêncfia a comfissões temátficas. 

Não se confundem com as comfissões temporárfias, que 

têm prazo certo de funcfionamento e se extfinguem com o 

térmfino da legfislatura ou antes dele, desde que atfingfida a 

fnalfidade para a qual forem constfitufídas. 

As comfissões temátficas são órgãos fracfionárfios do Poder 

Legfislatfivo, cada qual com atrfibufições especfífcas prevfistas 

no Regfimento Interno, compostas por parlamentares 

em quantfitatfivo estabelecfido no mencfionado ato 
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normatfivo. Atualmente, exfistem na Assemblefia de Mfinass 

21 comfissões dessa natureza, a mafiorfia das quafis é 

composta de cfinco membros efetfivos e figual número de 

suplentes. Apenas as Comfissões de Constfitufição e Justfiça, 

de Admfinfistração Públfica e de Ffiscalfização Ffinancefira e 

Orçamentárfia são constfitufídas de sete membros efetfivos e 

sete suplentes. O papel do suplente é substfitufir o membro 

efetfivo em suas faltas ou fimpedfimentos. O número de 

comfissões permanentes e de seus fintegrantes depende 

da dfiscrficfionarfiedade de cada casa legfislatfiva, levando-se 

em conta prfincfipalmente o total de seus parlamentares. 

Na Câmara dos Deputados, a teor da Resolução n.o 17, 

de 1989, que contém o seu regfimento, com as alterações 

ulterfiores, exfistem 23 comfissões permanentes1, ao passo 

que, no Senado Federal, a Resolução n.o 93, de 1970, com 

as modfifcações posterfiores, a qual contém o regfimento 

dessa casa, estabelece 13 comfissões dessa natureza2.

Normalmente, o quantfitatfivo de membros das comfissões 

temátficas está prevfisto no regfimento da corporação 

legfislatfiva, como ocorre na Assemblefia de Mfinas e no 

Senado Federal. Todavfia, essa regra não é utfilfizada na 

Câmara dos Deputados, cujo regfimento assegura à Mesa, 

após a ofitfiva do Colégfio de Lfíderes, a prerrogatfiva de 

fxar o número de membros das comfissões temátficas, o 

que ocorre no finfícfio de cada legfislatura e prevalece pelo 

perfíodo de quatro anos3. 

Na Assemblefia mfinefira, os membros das comfissões 

são desfignados pelo Presfidente do Poder Legfislatfivo, 

medfiante findficação dos lfíderes das bancadas4 ou 

1 Art. 32 do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados.

2 Art. 72 do Regfimento Interno do Senado Federal.

3 Art. 25, caput e 26, caput, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados.

4 De acordo com o art. 66 do Regfimento Interno da Assemblefia, “Bancada é o 
agrupamento organfizado de, no mfínfimo, cfinco Deputados de uma mesma repre-
sentação partfidárfia”.
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dos blocos parlamentares5, em conformfidade com o 

dfisposto no caput do art. 97 do Regfimento Interno. 

Ademafis, assegurar-se-á, na constfitufição de tafis órgãos, 

a representação proporcfional de tafis bancadas e blocos. 

Assfim, quanto mafior o número de deputados de 

determfinado partfido polfítfico, mafis representantes terá na 

composfição das comfissões.

As comfissões permanentes só podem ser crfiadas ou 

extfintas medfiante resolução da casa legfislatfiva, o que 

exclufi a possfibfilfidade jurfídfica de tafis órgãos serem 

finstfitufídos por ato unfilateral do presfidente ou da Mesa. 

Consequentemente, a modfifcação das competêncfias 

dessas comfissões temátficas também depende de 

resolução aprovada pelo Poder Legfislatfivo.

No que dfiz respefito à finficfiatfiva para a apresentação de 

projeto de resolução que vfise a alterar o número de 

comfissões ou qualquer dfisposfitfivo regfimental, é precfiso 

verfifcar as dfiretrfizes da Constfitufição e do próprfio 

regfimento finterno de cada corporação legfislatfiva. 

Na Assemblefia de Mfinas, apenas a Mesa desfruta da 

prerrogatfiva de elaborar ou alterar o regfimento, nos 

termos do art. 66, I, “a”, da Carta mfinefira de 1989, norma 

reproduzfida pelo art. 79, VII, “a”, do regfimento dessa 

Casa. Trata-se, pofis, de competêncfia prfivatfiva da Mesa 

da Assemblefia a apresentação de projeto de resolução 

que tenha por fnalfidade crfiar, transformar ou extfingufir 

comfissões temátficas.

Entretanto, essa regra varfia de acordo com as 

partficularfidades de cada finstfitufição parlamentar. 

Na Câmara dos Deputados, a finficfiatfiva de alteração 

5 Com base no art. 71 do regfimento da casa, entende-se por bloco parlamentar o 
agrupamento de representações partfidárfias, sob lfiderança comum, para satfisfazer 
finteresses polfítficos.
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regfimental por mefio de resolução pode ser exercfida pela 

Mesa, por qualquer deputado ou comfissão permanente 

ou por comfissão especfial crfiada para essa fnalfidade. Nesse 

ponto, verfifca-se que o regfimento da Câmara Federal 

é mafis democrátfico que o regfimento da Assemblefia 

mfinefira, uma vez que assegura a várfias autorfidades ou 

órgãos a prerrogatfiva de propor alterações regfimentafis. 

As atrfibufições genérficas das comfissões temátficas estão 

elencadas no art. 100 do regfimento da Assemblefia 

Legfislatfiva e abrangem tanto as atfivfidades relacfionadas 

com a produção do dfirefito (elaboração normatfiva) quanto 

as de controle e fscalfização da admfinfistração públfica. 

A tfítulo de exemplfifcação, cabe a essas comfissões: 

dfiscutfir e votar proposfições, dfispensada a aprecfiação 

do Plenárfio em alguns casos; aprecfiar os assuntos e as 

proposfições submetfidos ao seu exame e sobre eles 

emfitfir parecer; finficfiar o processo legfislatfivo e apresentar 

emenda; realfizar audfiêncfia públfica; convocar secretárfio 

de Estado, dfirfigente de entfidade da admfinfistração 

findfireta ou tfitular de órgão dfiretamente subordfinado 

ao governador do Estado para prestar finformação sobre 

assunto prevfiamente determfinado; e propor a sustação 

de ato normatfivo do Poder Executfivo que exorbfite da 

competêncfia regulamentar ou dos lfimfites de delegação 

legfislatfiva. 

As atrfibufições especfífcas das comfissões permanentes 

estão enumeradas no art. 102 do mencfionado regfimento 

e relacfionam-se, obvfiamente, com o campo temátfico 

finerente a cada órgão fracfionárfio do Poder Legfislatfivo. 

Atualmente, são as segufintes as comfissões permanentes: 

Admfinfistração  Públfica;  Assuntos  Munficfipafis  e  

Regfionalfização; Constfitufição e Justfiça; Defesa do 

Consumfidor e do Contrfibufinte; Dfirefitos Humanos; 

Educação, Cfiêncfia e Tecnologfia; Ffiscalfização Ffinancefira 
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e Orçamentárfia; Mefio Ambfiente e Desenvolvfimento 

Sustentável; Agropecuárfia e Agrofindústrfia; Redação; 

Saúde; Transporte, Comunficação e Obras Públficas; 

Desenvolvfimento Econômfico; Trabalho, Prevfidêncfia 

e Assfistêncfia Socfial; Segurança Públfica; Partficfipação 

Popular; Cultura; Mfinas e Energfia; Esporte, Lazer e 

Juventude; Defesa dos Dfirefitos da Pessoa com Defcfiêncfia; 

e Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, 

perfazendo um total de 21 comfissões temátficas.

Nesse ponto, julgamos oportuno fazer uma breve 

referêncfia à Mesa da Assemblefia, que é composta do 

presfidente, de três vfice-presfidentes e de três secretárfios. 

Trata-se de uma comfissão executfiva encarregada da 

dfireção dos trabalhos parlamentares, cujo mandato 

de seus membros é de dofis anos, permfitfida uma únfica 

recondução para o mesmo cargo na elefição subsequente. 

Embora não seja uma comfissão temátfica proprfiamente 

dfita, ela tem a atrfibufição regfimental de apresentar, em 

caráter prfivatfivo, projetos de lefi ou de resolução e emfitfir 

parecer sobre determfinadas proposfições. Em relação à 

finficfiatfiva legfislatfiva, cabe a ela propor projeto de lefi que 

fxa o subsfídfio do deputado estadual, do governador do 

Estado, do vfice-governador e de secretárfio de Estado, nos 

termos do art. 66, I, “b” e “c”, da Carta mfinefira. Isso 

porque os agentes polfítficos, que abrangem prfincfipalmente 

os tfitulares de mandato eletfivo, são remunerados sob a 

forma de subsfídfio, em parcela únfica, vedada a fincfidêncfia 

de vantagens pecunfiárfias, com fulcro no art. 39, § 4o, 

da Constfitufição da Repúblfica. Entretanto, o Regfimento 

Interno da Assemblefia Legfislatfiva (art. 79, XVII, “a” e 

“b”), ao assegurar a competêncfia prfivatfiva da Mesa 

para a defagração do processo legfislatfivo nessa matérfia, 

não guarda fdelfidade com os mencfionados precefitos 

constfitucfionafis, uma vez que a norma regfimental faz 
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referêncfia a “remuneração”, e não a “subsfídfio”, o que 

não se coaduna com os parâmetros constfitucfionafis. 

Outrossfim, compete à Mesa a apresentação de projeto de 

resolução que vfise a dfispor sobre  o Regfimento Interno, o 

regulamento geral da Secretarfia da Assemblefia e a crfiação 

e extfinção de cargos públficos no âmbfito desse Poder, entre 

outras matérfias. Todavfia, constata-se um grave equfívoco 

no art. 79, VII, “f”, do regfimento, o qual faculta à Mesa 

a apresentação de projeto de resolução para crfiar 

entfidade da admfinfistração findfireta da Assemblefia 

Legfislatfiva.  A  admfinfistração  findfireta  abrange  

tradficfionalmente as autarqufias, as fundações públficas 

e as empresas estatafis (socfiedade de economfia mfista e 

empresa públfica). Aqufi, o dfisposfitfivo regfimental afgura-

se-nos fagrantemente finconstfitucfional, uma vez que a 

crfiação de autarqufia ou fundação públfica depende de lefi 

especfífca, e não de resolução da Assemblefia Legfislatfiva, 

a teor do dfisposto nos arts. 37, XIX, da Constfitufição da 

Repúblfica, e 14, § 4o, I, da Carta mfinefira. Referfimo-nos 

apenas à crfiação de autarqufias e fundações públficas 

porque a finstfitufição de empresa estatal é fincompatfível 

com a natureza do Poder Legfislatfivo. 

Dessa forma, a crfiação de entfidade autárqufica ou 

fundacfional, seja no Executfivo, onde é mafis usual, seja 

no Legfislatfivo ou no Judficfiárfio, onde é pouco comum, 

depende de lefi aprovada pela Assemblefia Legfislatfiva 

e posterfior sanção do governador do Estado. Isso 

demonstra a finconstfitucfionalfidade do precefito regfimental 

quanto à espécfie legfislatfiva a ser utfilfizada para a crfiação 

dessas entfidades públficas. Infelfizmente, esse equfívoco 

regfimental não fofi corrfigfido pela Resolução no 5.511.

Algumas competêncfias regfimentafis atrfibufídas à Mesa 

nos parecem totalmente fimpertfinentes, como é o caso 
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da prerrogatfiva exclusfiva de emfitfir pareceres sobre 

proposfições de sua autorfia. Para exemplfifcar, cabe à 

Mesa aprecfiar os projetos de resolução que vfisam a 

alterar o regfimento finterno e a crfiação, transformação e 

extfinção de cargos públficos. Outrossfim, compete a essa 

comfissão executfiva emfitfir pareceres sobre projetos de lefi 

que fxam os subsfídfios dos deputados, do governador, 

do vfice-governador e de secretárfio de Estado, além da 

remuneração dos servfidores da Secretarfia da Assemblefia 

Legfislatfiva. Em todos esses casos, a Mesa é, ao mesmo 

tempo, a autora dos projetos e o órgão encarregado 

da elaboração dos pareceres, o que compromete a 

fimparcfialfidade na aprecfiação de tafis matérfias. Dfifcfilmente 

o autor de um projeto emfitfirfia um parecer contrárfio a algo 

que ele mesmo apresentou e sobre o qual terfia finteresse 

dfireto na  aprovação. Independentemente de o parecer 

não ter efefito vfinculante para o Plenárfio, não é razoável 

que se concentre no mesmo órgão ou finstâncfia as 

atrfibufições de propor o projeto e de emfitfir parecer sobre 

ele. Essa sfistemátfica regfimental, que não se coaduna com 

a neutralfidade e fimparcfialfidade das decfisões, merece 

refexão por parte dos membros da casa legfislatfiva de 

Mfinas.

Os membros das comfissões permanentes são desfignados 

pelo presfidente da Assemblefia, medfiante findficação dos 

lfíderes das bancadas ou dos blocos parlamentares, para 

um perfíodo de dofis anos. Após a desfignação, os próprfios 

membros elegem o presfidente e o vfice-presfidente. O 

número de suplentes corresponde ao de efetfivos, sendo 

permfitfido ao deputado fazer parte de até duas comfissões 

temátficas, na condfição de membro tfitular. Salfiente-se 

que o art. 78 do regfimento profíbe expressamente que 

membro da Mesa faça parte de comfissão permanente, 

o mesmo ocorrendo com o regfimento da Câmara dos 
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Deputados6. Todavfia, no Senado Federal é lfícfito a membro 

da Mesa fazer parte de comfissão permanente, exceto o 

presfidente.7

Na prátfica, a prfincfipal atrfibufição dessas comfissões 

consfiste na elaboração de pareceres sobre as proposfições 

legfislatfivas. Nesse partficular, ensfina José Afonso da Sfilva:

Em essêncfia, as comfissões permanentes têm por fm prfin-

cfipal estudar os assuntos submetfidos, regfimentalmente, 

ao seu exame e sobre eles manfifestar a sua opfinfião, o 

que é fefito através de um parecer... Seus pareceres têm 

fimportâncfia fundamental no processo de formação das 

lefis. São tfidos em grande conta na sessão plenárfia, onde 

realmente a matérfia vafi ser dfiscutfida e votada defnfitfiva-

mente. (SILVA, 2006, p. 109-110).

De acordo com o art. 144 do regfimento da Assemblefia de 

Mfinas Gerafis, “parecer é o pronuncfiamento de comfissão, 

de caráter opfinatfivo, sobre matérfia sujefita a seu exame”. 

É composto de três partes: relatórfio, fundamentação 

e conclusão. O parecer da Comfissão de Constfitufição 

e Justfiça deve conclufir pela constfitucfionalfidade/

finconstfitucfionalfidade,  jurfidficfidade/antfijurfidficfidade  e  

legalfidade/filegalfidade da matérfia. Os pareceres das 

demafis comfissões temátficas encarregadas do exame de 

mérfito das proposfições devem conclufir pela aprovação ou 

rejefição.

Cabe ao presfidente da Assemblefia Legfislatfiva a 

dfistrfibufição de proposfições às comfissões temátficas, 

mas é o prfimefiro-secretárfio que a formalfiza por mefio de 

despacho. Nenhuma proposfição poderá ser dfistrfibufída 

a mafis de três comfissões para exame quanto ao mérfito, 

6 Art. 26, § 3º, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2003).

7 Art. 77, caput e § 1º do Regfimento Interno do Senado Federal (BRASIL,1999).
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sem contar o exame prelfimfinar da Comfissão de Justfiça, 

que é encarregada regfimentalmente de verfifcar os 

aspectos jurfídfico, constfitucfional e legal das matérfias em 

tramfitação. Em consonâncfia com essa regra básfica, não 

há possfibfilfidade jurfídfica de uma proposfição ser analfisada 

por mafis de quatro comfissões permanentes. Os projetos 

de lefi referentes a declaração de utfilfidade públfica e 

denomfinação de próprfios públficos são dfistrfibufídos apenas 

a duas comfissões temátficas: à Comfissão de Justfiça, para 

exame prelfimfinar, e a uma comfissão para exame quanto 

ao mérfito. 

Se determfinada proposfição receber, em análfise de 

mérfito, parecer contrárfio de todas as comfissões a que 

for dfistrfibufída, será consfiderada rejefitada para os efefitos 

regfimentafis. Isso sfignfifca que a matérfia não será objeto 

de dfiscussão e votação posterfior pelo Plenárfio. Todavfia, 

essa norma não se aplfica quando o projeto for dfistrfibufído 

a apenas uma comfissão para exame de mérfito.

A desfignação de relatores para a elaboração de pareceres 

sobre as proposfições é uma atrfibufição prfivatfiva do 

presfidente de cada comfissão temátfica, sendo admfitfida 

a escolha de relatores parcfiafis para analfisar o mesmo 

projeto, em face da complexfidade da matérfia. No entanto, 

uma vez aprovado o parecer, este passa a ser da respectfiva 

comfissão, e não do relator ou relatores findfivfidualmente 

consfiderados. 

O prazo regfimental para a elaboração de pareceres pelas 

comfissões permanentes é de 20 dfias para projetos de lefi 

ordfinárfia e de resolução. Se se tratar de projeto de lefi 

complementar ou proposta de emenda à Constfitufição, o 

prazo é de 40 dfias e, nos casos de parecer de redação 

fnal ou de parecer sobre emenda, recurso, requerfimento, 

proposta de ação legfislatfiva, findficação, mensagem, offícfio 
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ou finstrumento assemelhado, o prazo é de 10 dfias, nos 

termos do art. 134 do regfimento. 

Quando o projeto for dfistrfibufído a duas ou mafis comfissões 

permanentes, elas poderão reunfir-se conjuntamente 

nos casos prevfistos no Regfimento Interno ou medfiante 

delfiberação de seus membros, sem prejufízo do exame 

prelfimfinar da Comfissão de Justfiça. Ademafis, determfinada 

proposfição poderá tramfitar em regfime de urgêncfia a 

pedfido do governador do Estado, para projeto de sua 

autorfia ou a requerfimento de deputado. Na Assemblefia de 

Mfinas somente poderão tramfitar, em regfime de urgêncfia, 

quatro proposfições, sendo duas por solficfitação do chefe 

do Poder Executfivo e duas a requerfimento de deputado. 

Se se tratar de projeto de finficfiatfiva do governador do 

Estado dfistrfibufído a mafis de uma comfissão, a CCJ 

emfitfirá parecer prelfimfinar, no prazo de cfinco dfias, e as 

demafis comfissões se reunfirão conjuntamente para exame 

do mérfito da proposfição, nos 10 dfias subsequentes. 

Não se submetem a tramfitação abrevfiada as segufintes 

proposfições: as que dependem de quórum especfial para 

aprovação; os projetos de lefi orgânfica, estatutárfia ou 

equfivalente a códfigo; e os projetos orçamentárfios. 

Com a promulgação da Resolução no 5.511, as comfissões 

passaram a gozar da prerrogatfiva de requerer à Mesa 

da Assemblefia a realfização de consulta públfica para 

“subsfidfiar a elaboração de anteprojeto ou a aprecfiação de 

proposfição, bem como para colher propostas e sugestões 

sobre assunto de relevante finteresse”, com fulcro no art. 

79, XVIII, do regfimento. Antes, apenas a Comfissão de 

Partficfipação Popular desfrutava dessa faculdade.

Neste  trabalho,  destacaremos  as  competêncfias  

regfimentafis das três mafis fimportantes comfissões do 

Parlamento mfinefiro, a saber, as de Constfitufição e Justfiça, 

de Admfinfistração Públfica e de Ffiscalfização Ffinancefira e 

Orçamentárfia.
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2.1 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA (CCJ)

Em todas as casas legfislatfivas (Câmara dos Deputados, 

Senado Federal, assemblefias legfislatfivas e câmaras 

munficfipafis) deve haver uma comfissão encarregada de 

realfizar o controle preventfivo de constfitucfionalfidade 

e legalfidade das proposfições em tramfitação. Dfiz-se 

preventfivo porque fincfide sobre o projeto em fase de 

gestação no âmbfito do Poder Legfislatfivo, ou seja, antes 

de ser transformado em lefi, em oposfição a controle 

repressfivo, que é realfizado pelo Poder Judficfiárfio após a 

promulgação da norma jurfídfica.

De acordo com o art. 102, III, do Regfimento Interno 

da Assemblefia de Mfinas, compete à Comfissão de 

Constfitufição e Justfiça (CCJ) aprecfiar:

a) Os aspectos jurfídfico, constfitucfional e legal das 

proposfições. 

No exercfícfio dessa relevante atrfibufição, cabe a essa 

comfissão verfifcar a compatfibfilfidade das proposfições com 

as normas das Constfitufições Federal e Estadual, bem 

como com as normas gerafis emanadas da Unfião, as quafis 

são vfinculantes para os Estados. 

O art. 170 do regfimento defne proposfição como “toda 

matérfia sujefita à aprecfiação da Assemblefia Legfislatfiva”. 

Trata-se, pofis, de um termo genérfico que abarca uma 

pluralfidade de proposfições, tafis como proposta de 

emenda à Constfitufição, projeto de lefi complementar, 

projeto de lefi ordfinárfia e projeto de resolução. Emendas, 

requerfimentos e pareceres também são abrangfidas pelo 

concefito, entre outras matérfias especfifcadas na norma 

regfimental. 
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b) A representação que vfise à perda de mandato de 

deputado, nos casos prevfistos no § 1o do art. 53.

 O dfisposfitfivo em questão trata do comportamento do 

parlamentar que finfrfingfir profibfição prevfista no art. 57 da 

Constfitufição mfinefira, que tfiver procedfimento declarado 

fincompatfível com o decoro parlamentar e que sofrer 

condenação crfimfinal por mefio de sentença transfitada em 

julgado. Nesses casos, o parecer da comfissão será envfiado 

à Mesa da Assemblefia e finclufído em ordem do dfia.

c) O pedfido de sustação do andamento de ação judficfial 

contra deputado.

De acordo com o art. 62, VI, da Carta mfinefira, modfifcado 

pela Emenda à Constfitufição no 84, de 2010, compete 

prfivatfivamente à Assemblefia Legfislatfiva resolver sobre 

prfisão e sustar o andamento de ação penal contra 

parlamentar. Nesse caso, antes da delfiberação do Plenárfio, 

a Comfissão de Justfiça emfite parecer sobre tal pedfido. 

d) O recurso de decfisão de questão de ordem, na forma 

do § 1o do art. 167, de decfisão de não recebfimento de 

proposfição por finconstfitucfionalfidade e o recurso de que 

trata o § 3o do art. 112.

O regfimento da Assemblefia de Mfinas defne questões 

de ordem como “as dúvfidas sobre a finterpretação deste 

regfimento, na sua prátfica, ou as relacfionadas com o Texto 

Constfitucfional”, nos termos do art. 165. Se a questão de 

ordem formulada em Plenárfio estfiver relacfionada com a 

Constfitufição, é necessárfia a manfifestação da Comfissão 

de Constfitufição e Justfiça, antes da decfisão do presfidente 

da Assemblefia.

O § 3o do art. 112 do mesmo dfiploma regfimental cufida 

especfifcamente do despacho do presfidente da Casa de 

findeferfimento de crfiação de Comfissão Parlamentar de 
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Inquérfito que não atenda aos requfisfitos regfimentafis. 

Nesse caso, cabe recurso ao Plenárfio, no prazo de cfinco 

dfias, ouvfida a Comfissão de Justfiça. 

e) A adequação de proposfição às exfigêncfias regfimentafis, 

nos termos do dfisposto no § 5o do art. 173 e no § 2o do 

art. 288. 

O art. 173 do regfimento estabelece que o presfidente 

da Assemblefia só receberá proposfição que satfisfaça 

os segufintes requfisfitos: esteja redfigfida com clareza e 

observâncfia da técnfica legfislatfiva; esteja em conformfidade 

com a Constfitufição e com o regfimento; não guarde 

fidentfidade nem semelhança com outra em tramfitação; e 

não constfitua matérfia prejudficada. O § 5o desse artfigo 

estabelece que o projeto que objetfivar a declaração de 

utfilfidade públfica só será recebfido pelo presfidente da Casa 

se estfiver acompanhada da documentação que comprove 

o preenchfimento dos requfisfitos legafis. Cabe à Comfissão 

de Justfiça verfifcar se essa documentação encontra-se 

anexada à proposfição e, em caso contrárfio, tomar as 

medfidas cabfívefis para a regular tramfitação do projeto.

Além dfisso, o § 2o do art. 288 relacfiona-se com o projeto 

de lefi de finficfiatfiva popular, que poderá ser encamfinhado 

à Comfissão de Constfitufição e Justfiça para sua adequação 

às exfigêncfias constfitucfionafis e regfimentafis. Além dfisso, 

encarta-se nas atrfibufições desa comfissão permanente, 

com fulcro no § 6o do art. 173, o desmembramento, em 

proposfições especfífcas, de proposfição que versa sobre 

várfias matérfias. Para exemplfifcar, a cfitada comfissão 

poderá transformar determfinado projeto de lefi que trata 

de assuntos como saúde, educação e mefio ambfiente 

em três projetos dfistfintos, cada qual com tramfitação 

separada. 
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A Resolução no 5.511, de 2015, fintroduzfiu profundas 

alterações no Regfimento Interno da Assemblefia de 

Mfinas e amplfiou o papel das comfissões permanentes, 

especfialmente o da Comfissão de Constfitufição e Justfiça. 

De acordo com a nova sfistemátfica regfimental, quando 

esse órgão fracfionárfio conclufir pela finconstfitucfionalfidade, 

filegalfidade ou antfijurfidficfidade de proposfição, esta será 

arqufivada, salvo se houver requerfimento de um décfimo 

dos membros dessa Casa legfislatfiva para que o parecer 

seja aprecfiado pelo Plenárfio. Tal requerfimento deverá ser 

apresentado no prazo de cfinco dfias contados da publficação 

do parecer no Dfiárfio do Legfislatfivo, nos termos do caput 

do art. 185 do regfimento. Assfim, a CCJ passou a ter poder 

termfinatfivo sobre as proposfições sujefitas a sua aprecfiação, 

quando o parecer for desfavorável. Essa é a regra geral, 

que fortaleceu sfignfifcatfivamente o poder da comfissão. 

Entretanto, se houver recurso ao Plenárfio, duas sfituações 

poderão ocorrer: se ele aprovar o parecer, a proposfição 

será arqufivada; se rejefitar, ela será encamfinhada às 

outras comfissões a que tfiver sfido dfistrfibufída. Com base 

na regra revogada, se a Comfissão de Justfiça conclufísse 

pela finconstfitucfionalfidade de determfinada proposfição, 

o parecer era encamfinhado à Mesa da Assemblefia para 

posterfior votação em Plenárfio. Dessa forma, os pareceres 

desfavorávefis dessa comfissão necessfitavam de uma 

ratfifcação do Plenárfio para acarretar o arqufivamento dos 

projetos.

Outra finovação fimportante dfiz respefito à prerrogatfiva 

da Comfissão de Justfiça de proceder ao jufízo de 

admfissfibfilfidade das propostas de emenda à Constfitufição 

(PECs), o que não ocorrfia anterfiormente. Agora, a PEC 

é encamfinhada a essa comfissão temátfica para exame 

prelfimfinar de constfitucfionalfidade. Se a conclusão for pela 

finconstfitucfionalfidade da proposfição, ela será arqufivada, 
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o que realça o poder termfinatfivo, salvo se houver 

requerfimento para exame do parecer pelo Plenárfio. Se o 

parecer for pela constfitucfionalfidade da proposta, ela será 

envfiada à comfissão especfial (temporárfia) para exame de 

mérfito. Pela regra antfiga, a proposta era encamfinhada 

apenas à Comfissão Especfial constfitufída para essa 

fnalfidade, oportunfidade em que ela analfisava questões 

de mérfito e de constfitucfionalfidade da matérfia.

Essa alteração regfimental fofi extremamente posfitfiva e 

oportuna, uma vez que não se justfifca fisentar as propostas 

de emenda à Constfitufição do controle preventfivo de 

constfitucfionalfidade. Se todas as proposfições, de uma 

manefira geral, submetem-se ao crfivo da Comfissão de 

Justfiça, por que razão não utfilfizar o mesmo procedfimento 

para as proposfições que vfisam alterar o texto da Carta 

mfinefira? Antes de qualquer cofisa, é precfiso verfifcar se 

tafis propostas estão em sfintonfia com os prfincfípfios da 

Constfitufição da Repúblfica, dafí a necessfidade de jufízo 

preventfivo de sua admfissfibfilfidade. Assfim, no tocante ao 

exame prelfimfinar de constfitucfionalfidade dos projetos 

de lefi e das propostas de emenda à Constfitufição, a 

Assemblefia mfinefira segufiu o procedfimento utfilfizado no 

regfimento da Câmara dos Deputados.

No Senado Federal, a proposta de emenda à Constfitufição 

é aprecfiada, exclusfivamente, pela Comfissão de 

Constfitufição, Justfiça e Cfidadanfia (CCJC), que é composta 

de 27 senadores, finexfistfindo prevfisão regfimental de 

exame de mérfito por comfissão especfial. Isso demonstra 

que esse órgão colegfiado exerce dupla função na Câmara 

Alta: realfiza o jufízo de admfissfibfilfidade da proposta e o 

exame de mérfito. Se a comfissão emfitfir parecer pela 

finconstfitucfionalfidade e finjurfidficfidade de qualquer 

proposfição, ela será consfiderada rejefitada e arqufivada 

defnfitfivamente, medfiante despacho do presfidente 
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do Senado, a menos que haja recurso ao Plenárfio, 

possfibfilfidade admfitfida se o parecer não for unânfime8. 

No que se refere ao momento de aprecfiação das 

proposfições, é oportuno assfinalar que, na Assemblefia 

mfinefira, a Comfissão de Justfiça é a prfimefira a se manfifestar, 

no 1o turno, ao passo que, na Câmara Federal, a comfissão 

equfivalente é a últfima a analfisar a matérfia, além de ter 

a atrfibufição regfimental de proceder à redação fnal das 

proposfições em geral. Mas fisso não sfignfifca dfizer que 

eventual emenda finconstfitucfional apresentada durante 

a tramfitação do projeto, seja nas comfissões, seja no 

Plenárfio, não possa ser aprecfiada pela CCJ. O art. 185, 

§§ 2o e 3o, do regfimento desta Casa prevê a possfibfilfidade 

de a comfissão analfisar, em 2o turno, de offícfio ou a 

requerfimento, alterações ulterfiores. Todavfia, esse exame 

posterfior da CCJ somente poderá ocorrer antes de 

finficfiada a fase de votação em 2o turno. Se o parecer da 

comfissão conclufir pela finconstfitucfionalfidade, filegalfidade 

ou antfijurfidficfidade da matérfia, ela será retfirada do 

texto ou defixará de ser submetfida a votação, salvo se o 

Plenárfio rejefitar o parecer, em vfirtude de requerfimento 

apresentado nos termos regfimentafis. 

Na Câmara dos Deputados, as atrfibufições da CCJC são 

mafis amplas que as da CCJ da Assemblefia Legfislatfiva, 

pofis, além de realfizar o controle preventfivo de 

constfitucfionalfidade, ela é encarregada da redação fnal 

dos projetos, atrfibufição que, na Assemblefia mfinefira, é da 

competêncfia da Comfissão de Redação. Além dfisso, na 

Câmara Federal, essa comfissão temátfica goza da atrfibufição 

regfimental de manfifestar-se sobre dfiversos assuntos, tafis 

como dfirefitos e garantfias fundamentafis; organfização do 

Estado e dos Poderes; dfirefito constfitucfional; elefitoral; 

8 Art. 101, § 1º, do Regfimento Interno do Senado Federal (BRASIL, 1999).
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cfivfil; penal; penfitencfiárfio; processual e notarfial9. Essa 

enumeração extensa deve-se ao fato de a competêncfia 

legfislatfiva da Unfião ser mufito mafis ampla que a do Estado 

Federado. 

A Comfissão de Justfiça é, sem dúvfida alguma, uma das 

mafis fimportantes comfissões temátficas da Assemblefia e 

funcfiona como um fltro das proposfições em tramfitação. 

Além dfisso, é a que mafis emfite pareceres, vfisto que a 

mafiorfia dos projetos passam pelo exame prelfimfinar de 

jurfidficfidade, constfitucfionalfidade e legalfidade. A tabela a 

segufir evfidencfia o elevado número de pareceres edfitados 

pela cfitada comfissão:

Tabela 1 – Comfissão de Constfitufição e Justfiça da 

Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis

(2003-2015) 

Legfislatura
Parecer pela
consfitucfionalfidade

Parecer pela
finconsfitucfionalfidade

15ª (2003/2006) 2.960 464

16ª (2007/2010) 3.839 550

17ª (2011/2014) 3.474 560

18ª (até31/12/2015) 853 174

TOTAL 11.126 1.748

Fonte: TRAMITAÇÃO de projetos. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do 
Estado de Mfinas Gerafis. Dfisponfível em: <http://www.almg.gov.br/atfivfidade_
parlamentar/tramfitacao_projetos/findex.html> Acesso em: 30 mar. 2016.

Verfifca-se que o quantfitatfivo de pareceres desfavorávefis 

aos projetos é bem finferfior ao de pareceres favorávefis, 

fato que pode levar o lefitor a achar que todos os projetos 

que receberam parecer pela constfitucfionalfidade estejam, 

efetfivamente, em consonâncfia com a Constfitufição 

em vfigor, o que não é verdade. Em algumas sfituações, 

afinda que em caráter excepcfional, a CCJ emfite pareceres 

9 Art. 32, IV, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2003).
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favorávefis a projetos finconstfitucfionafis em razão de 

finjunções polfítficas que prevalecem sobre questões 

emfinentemente técnficas. Além dfisso, mufitos projetos 

efivados de vfícfio jurfídfico em sua redação orfigfinal podem ser 

sanados por mefio de emenda ou substfitutfivo apresentado 

pela próprfia comfissão, o que ocorre frequentemente. 

2.2 Comfissão de Admfinfistração Públfica (CAP)

No âmbfito do Dfirefito Admfinfistratfivo, o termo 

“Admfinfistração Públfica” comporta, tradficfionalmente, 

duas acepções: a formal e a materfial. Admfinfistração 

em sentfido formal é o conjunto de órgãos e entfidades 

admfinfistratfivas, ou seja, o aparelho burocrátfico do 

Estado. Admfinfistração em sentfido materfial é a atfivfidade 

admfinfistratfiva em sfi mesma, que abrange a prestação de 

servfiços públficos, o exercfícfio do poder de polfícfia (restrfições 

à lfiberdade e à proprfiedade), o fomento (fincentfivo à 

finficfiatfiva prfivada) e a fintervenção estatal (desaproprfiação, 

tombamento, etc.). 

De acordo com o art. 102, I, do Regfimento Interno 

do Parlamento mfinefiro, compete à Comfissão de 

Admfinfistração Públfica aprecfiar as matérfias relacfionadas 

com: 

a) A organfização dos Poderes Executfivo e Judficfiárfio, do 

Trfibunal de Contas, do Mfinfistérfio Públfico, da Advocacfia 

do Estado, da Defensorfia Públfica, das Polfícfias Mfilfitar e 

Cfivfil e do sfistema de defesa cfivfil.

Com base nesse dfisposfitfivo, encartam-se nas atrfibufições 

dessa comfissão a elaboração de pareceres sobre projetos 

de lefi ordfinárfia ou complementar que dfisponham sobre 

fxação de competêncfias dos mencfionados órgãos 



NE
PE
L

92

constfitucfionafis, sua estrutura orgânfica e o regfime jurfídfico 

de seus fintegrantes.

b) Os regfimes jurfídficos dos servfidores públficos cfivfis e dos 

mfilfitares.

Regfime jurfídfico é o conjunto de prfincfípfios e regras que 

dfiscfiplfinam as relações entre o poder públfico e seus 

servfidores. Assfim, os dfirefitos, os deveres e as profibfições 

dos profssfionafis da admfinfistração públfica estão elencados 

no Estatuto dos Servfidores Públficos Cfivfis e no Estatuto 

dos Mfilfitares. Todas as proposfições que versarem sobre 

esse tema podem ser aprecfiadas pela cfitada comfissão 

permanente.

c) Os quadros de pessoal das admfinfistrações dfireta e 

findfireta. 

A admfinfistração dfireta abrange o conjunto de órgãos 

desprovfidos de personalfidade jurfídfica, tafis como a 

Governadorfia, as Secretarfias de Estado, os órgãos 

colegfiados e os órgãos autônomos. A admfinfistração 

findfireta abarca o conjunto de entfidades dotadas de 

personalfidade jurfídfica, como é o caso das autarqufias, 

fundações públficas, socfiedades de economfia mfista e 

empresas públficas. Portanto, toda matérfia relacfionada 

com o quadro de pessoal dessas finstfitufições encarta-se 

no campo de atrfibufição da CAP.

d) A polfítfica de prestação e concessão de servfiços públficos. 

Trata-se das dfiretrfizes que nortefiam a execução dos 

servfiços públficos, sejam os prestados dfiretamente pelo 

Estado, sejam os prestados por empresas concessfionárfias 

de servfiço públfico. A concessão é uma modalfidade 

de contrato admfinfistratfivo por mefio do qual o Estado 

transfere a uma empresa prfivada, após o devfido processo 

lficfitatórfio na modalfidade de concorrêncfia, a execução 
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de determfinado servfiço públfico. Assfim, as proposfições 

legfislatfivas que versarem sobre essa matérfia são passfívefis 

de análfise pela Comfissão de Admfinfistração Públfica.

e) O dfirefito admfinfistratfivo em geral.

Trata-se de tema extremamente amplo, que abrange uma 

pluralfidade de finstfitutos jurfídficos, tafis como a alfienação 

de bens fimóvefis (venda, permuta, doação, etc.); contratos 

de concessão e permfissão de servfiços públficos; lficfitação; 

regfime jurfídfico de servfidor públfico; parcerfias públfico- 

-prfivadas; e organfização admfinfistratfiva.

Essa comfissão temátfica tem a prerrogatfiva regfimental de 

emfitfir parecer sobre os projetos do governador do Estado 

que objetfivam crfiar, transformar ou extfingufir órgãos 

da admfinfistração dfireta e entfidades da admfinfistração 

findfireta, como autarqufias e fundações públficas; aumento 

de remuneração dos servfidores ou revfisão geral anual; 

crfiação, transformação ou extfinção de cargos públficos 

efetfivos ou comfissfionados; e plano de carrefira dos 

servfidores públficos. Igualmente, cabe a ela aprecfiar 

projetos de lefi ordfinárfia ou complementar orfigfinárfios dos 

Trfibunafis de Justfiça e de Contas, bem como do Mfinfistérfio 

Públfico, que se refram a crfiação ou extfinção de cargos, 

aumento de vencfimentos, revfisão geral anual e regfime 

jurfídfico de seus membros e servfidores públficos. 

Para se ter uma fidefia do quantfitatfivo de proposfições 

aprecfiadas pela CAP, a tabela a segufir contém o número 

de pareceres exarados pela mencfionada comfissão sobre 

projetos de lefi complementar, de lefi ordfinárfia e de 

resolução no perfíodo compreendfido entre 2003 e 2015:
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Tabela 2 – Comfissão de Admfinfistração Públfica da 

Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis  

(2003-2015)

Legfislatura
Parecer pela
aprovação

Parecer pela
rejefição

15ª (2003/2006) 173 3

16ª (2007/2010) 147 5

17ª (2011/2014) 19 1

18ª (até31/12/2015) 853 174

TOTAL 476 10

Fonte: TRAMITAÇÃO de projetos. Belo Horfizonte: Assemblefia 
Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis. Dfisponfível em: <http://www.
almg.gov.br/atfivfidade_parlamentar/tramfitacao_projetos/findex.html>. 
Acesso em: 30 mar. 2016.

2.3 Comfissão de Ffiscalfização Ffinancefira e 

Orçamentárfia (CFFO)

O controle e a fscalfização dos gastos públficos é uma 

questão fundamental nas democracfias modernas. Se o 

Poder Legfislatfivo é o tfitular do controle externo e o órgão 

responsável pelo julgamento das contas do Executfivo, 

com o auxfílfio do Trfibunal de Contas, é natural que, 

em sua estrutura finterna, haja uma comfissão temátfica 

encarregada de emfitfir pareceres sobre todas as proposfições 

que fimplfiquem aumento da despesa públfica. 

Nos termos do art. 102, VII, do Regfimento Interno, 

cabe a essa comfissão temátfica aprecfiar a repercussão 

fnancefira das proposfições em tramfitação, especfialmente 

as segufintes matérfias:

a) O Plano Mfinefiro de Desenvolvfimento Integrado (PMDI), 

o Plano Plurfianual de Ação Governamental (PPAG), as 

dfiretrfizes orçamentárfias, o orçamento anual, o crédfito 

adficfional e as contas públficas, destacadamente as 
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apresentadas pelo Governador do Estado e pelo Trfibunal 

de Contas do Estado.  

O PMDI é um finstrumento de planejamento de longo 

prazo que tem prevfisão expressa na Constfitufição Estadual. 

Seus objetfivos estão elencados no § 2o do art. 231 da 

Carta mfinefira e serve de fundamento para a elaboração 

das lefis orçamentárfias. 

O PPAG é um finstrumento de planejamento de médfio 

prazo e tem vfigêncfia pelo perfíodo de quatro anos. Trata-

-se de uma lefi que estabelece, de forma regfionalfizada, as 

dfiretrfizes, os objetfivos e as metas da admfinfistração públfica 

para as despesas de capfital e outras delas decorrentes e 

para as relatfivas a programas de duração contfinuada, nos 

termos do caput do art. 154 da Constfitufição Estadual.

A Lefi de Dfiretrfizes Orçamentárfias (LDO) abrange as metas 

e prfiorfidades da admfinfistração públfica estadual e finclufi as 

despesas correntes e de capfital para o exercfícfio fnancefiro 

subsequente, orfienta a elaboração da lefi orçamentárfia 

anual e dfispõe sobre as alterações na legfislação trfibutárfia, 

além de estabelecer a polfítfica de aplficação das agêncfias 

fnancefiras ofcfiafis, conforme determfina o caput do art. 

155 da Carta mfinefira.

A lefi orçamentárfia anual compreende o orçamento 

fscal dos Poderes do Estado, de seus fundos, órgãos e 

entfidades da admfinfistração findfireta e o orçamento de 

finvestfimento das empresas de que o Estado, de forma 

dfireta ou findfireta, detenha a mafiorfia do capfital socfial com 

dfirefito a voto, conforme estabelece o art. 157 da cfitada 

carta polfítfica. 

Os crédfitos adficfionafis ao orçamento do Estado abrangem 

os crédfitos suplementares, especfiafis e extraordfinárfios. O 

crédfito suplementar corresponde a um reforço de cafixa, 

uma vez que os recursos prevfistos no orçamento foram 
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finsufcfientes para a realfização do servfiço ou da obra. O 

crédfito especfial é utfilfizado para a realfização de despesas 

não prevfistas no orçamento e o crédfito extraordfinárfio 

destfina-se a atender despesas fimprevfisfívefis e urgentes, 

decorrentes de calamfidade públfica. Todas as matérfias de 

cunho orçamentárfio são de finficfiatfiva prfivatfiva do chefe do 

Poder Executfivo. 

As contas do governador do Estado e do Trfibunal de 

Contas também se enquadram nas atrfibufições dessa 

comfissão temátfica, à qual compete a emfissão de pareceres 

para posterfior aprecfiação da proposfição pelo Plenárfio da 

Assemblefia Legfislatfiva. 

b) O acompanhamento e a fscalfização da execução 

orçamentárfia do Estado.

As normas orçamentárfias, especfialmente o PPAG, contêm 

o conjunto de programas e ações a serem fimplementados 

pelo Estado na execução das polfítficas públficas (saúde, 

educação, mefio ambfiente, segurança públfica, etc). 

Acompanhar e fscalfizar a execução do orçamento 

é verfifcar se as polfítficas públficas constantes nas lefis 

orçamentárfias, que foram aprovadas pela Assemblefia 

Legfislatfiva, estão sendo cumprfidas pelo Poder Executfivo. 

c) O sfistema fnancefiro e a matérfia trfibutárfia.

As proposfições legfislatfivas que versam sobre o sfistema 

fnancefiro estadual e a matérfia trfibutárfia, que abrange os 

fimpostos, as taxas e as contrfibufições em geral submetem-

-se à aprecfiação dessa comfissão temátfica. Assfim, projetos 

que crfiam ou extfinguem trfibutos, majoram alfíquotas 

e concedem fisenções de trfibutos de competêncfia do 

Estado, entre outras matérfias correlatas, serão objeto de 

análfise da CFFO.

d) A repercussão fnancefira das proposfições.

Os projetos que fimplfiquem aumento da despesa públfica, 

tafis como a crfiação de Secretarfias de Estado, autarqufias 
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ou fundações públficas, o aumento de vencfimentos 

dos servfidores públficos, a crfiação de cargos públficos 

ou funções de confança na admfinfistração públfica, 

a finstfitufição de gratfifcações e adficfionafis, bem como 

a crfiação de programas orçamentárfios passam pelo 

crfivo dessa comfissão permanente. No exercfícfio de suas 

atfivfidades, cabe a ela verfifcar se as despesas públficas que 

se pretende crfiar estão dentro dos lfimfites fxados pela Lefi 

Complementar Federal no 101, de 2000, popularmente 

conhecfida como Lefi de Responsabfilfidade Ffiscal. 

e) A comprovação de exfistêncfia e dfisponfibfilfidade de 

recefita, nos termos do fincfiso I do art. 68 da Constfitufição 

do Estado.

O dfisposfitfivo constfitucfional de que se cogfita estabelece 

que não será admfitfido aumento da despesa prevfista nos 

projetos de finficfiatfiva do governador do Estado, ressalvada 

a comprovação da exfistêncfia de recefita e o dfisposto no art. 

160, III. Na essêncfia, a norma regfimental assegura a essa 

comfissão temátfica a prerrogatfiva de aprecfiar se as emendas 

parlamentares que fimplfiquem aumento de despesa a 

projetos do governador têm suporte orçamentárfio, ou 

seja, se exfistem recursos fnancefiros sufcfientes para que 

a atfivfidade seja executada. Igualmente, compete a ela 

verfifcar se as emendas ao projeto de lefi orçamentárfia são 

compatfívefis com o PPAG e a LDO, bem como se exfiste a 

findficação dos recursos necessárfios. 

f) A matérfia de que tratam os fincfisos XIV e XVI do art. 100.

O fincfiso XIV do mencfionado artfigo regfimental reporta-se 

ao acompanhamento e à fscalfização contábfil, fnancefira, 

orçamentárfia, operacfional e patrfimonfial das unfidades 

admfinfistratfivas dos Poderes do Estado, do Mfinfistérfio 

Públfico e do Trfibunal de Contas, das entfidades da 

admfinfistração findfireta, finclusfive das fundações e das 
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socfiedades finstfitufídas e mantfidas pelo Estado, e das 

empresas de cujo capfital socfial ele partficfipe. O fincfiso 

XVI cufida da fscalfização e do controle dos atos da 

admfinfistração públfica, que abrangem, obvfiamente, as 

decfisões da admfinfistração dfireta e findfireta do Estado. 

Verfifca-se, portanto, que a comfissão de que se cogfita 

é, efetfivamente, uma das comfissões temátficas mafis 

fimportantes da Assemblefia Legfislatfiva, pofis a ela compete 

manfifestar-se sobre todas as proposfições de cunho 

orçamentárfio ou que acarretam aumento da despesa 

públfica. De acordo com o § 1o do art. 184 do Regfimento 

Interno, se a proposfição depender de pareceres das 

Comfissões de Justfiça e de Ffiscalfização Ffinancefira e 

Orçamentárfia, serão estas ouvfidas em prfimefiro e últfimo 

lugares, respectfivamente. No entanto, essa regra só 

prevalece no prfimefiro turno, uma vez que, no segundo 

turno, a proposfição é encamfinhada a apenas uma 

comfissão para exame de mérfito. 

Os projetos orçamentárfios são encamfinhados apenas à 

CFFO para a emfissão de pareceres e tramfitam em turno 

únfico, por expressa determfinação regfimental. A CCJ não 

analfisa proposfições dessa natureza. 

Na Câmara dos Deputados, exfistem duas comfissões 

temátficas dfistfintas: a Comfissão de Ffinanças e Trfibutação e 

a Comfissão de Ffiscalfização Ffinancefira e Controle. Compete 

à prfimefira analfisar matérfias relacfionadas com o sfistema 

fnancefiro nacfional; o mercado de capfitafis; a autorfização 

para funcfionamento das finstfitufições fnancefiras; o sfistema 

fnancefiro de habfitação; os tfítulos e valores mobfilfiárfios; e a 

dfívfida públfica finterna e externa, entre outras matérfias10. A 

Comfissão de Ffinanças também goza de poder termfinatfivo 

10 Art. 32, X, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2003).
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quando emfite parecer pela rejefição de projeto, sob a ótfica 

da adequação fnancefira e orçamentárfia, o que acarreta 

o arqufivamento da proposfição. Assfim, verfifca-se que, 

na Câmara Federal, não é apenas a Comfissão de Justfiça 

que desfruta de poder termfinatfivo em caso de parecer 

desfavorável à proposfição. 

Cabe à Comfissão de Ffiscalfização Ffinancefira e Controle 

aprecfiar as segufintes matérfias: tomada de contas do 

Presfidente da Repúblfica, na hfipótese do art. 51, II, da 

Constfitufição Federal; acompanhamento e fscalfização 

contábfil, fnancefira, orçamentárfia, operacfional e 

patrfimonfial da Unfião e das entfidades da admfinfistração 

dfireta e findfireta; planos e programas de desenvolvfimento 

nacfional ou regfional; exame dos relatórfios de atfivfidades do 

Trfibunal de Contas; requfisfição de finformações, relatórfios, 

balanços e finspeções sobre as contas ou autorfizações 

de despesas de órgãos e entfidades da admfinfistração 

federal11. Essa enumeração é meramente exemplfifcatfiva, 

pofis não abarca todas as atrfibufições regfimentafis da 

mencfionada comfissão. 

No Senado Federal, todas as proposfições que versam 

sobre trfibutação, matérfia orçamentárfia, fnanças públficas, 

empréstfimos compulsórfios, dfívfida públfica e assuntos 

correlatos enquadram-se nas atrfibufições regfimentafis da 

Comfissão de Assuntos Econômficos12. 

A Comfissão de Ffiscalfização Ffinancefira da Assemblefia 

de Mfinas aprecfia um elevado número de proposfições, 

conforme se constata na tabela a segufir:

11 Art. 32, XI, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2003).

12 Arts. 99 e 99-A do Regfimento Interno do Senado Federal (1999).
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Tabela 3 – Comfissão de Ffiscalfização Ffinancefira e 

Orçamentárfia da 

 Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis 

(2003-2015)

Legfislatura
Parecer pela
aprovação

Parecer pela
rejefição

15ª (2003/2006) 729 49

16ª (2007/2010) 686 23

17ª (2011/2014) 677 40

18ª (até31/12/2015) 85 1

TOTAL 2.177 113

Fonte: TRAMITAÇÃO de projetos. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do 
Estado de Mfinas Gerafis. Dfisponfível em: <http://www.almg.gov.br/atfivfidade_
parlamentar/tramfitacao_projetos/findex.html>. Acesso em: 30 mar. 2016.

3. O PODER DELIBERATIVO DAS COMISSÕES 

PERMANENTES

Conforme dfito anterfiormente, as comfissões permanentes 

são órgãos fracfionárfios do Poder Legfislatfivo e atuam com 

número reduzfido de parlamentares. Os pareceres exarados 

por elas servem de subsfídfio para a votação das proposfições 

em Plenárfio, que é soberano para decfidfir pela aprovação 

ou rejefição. Isso sfignfifca dfizer que tafis pareceres não 

se vfinculam à decfisão do órgão máxfimo de delfiberação 

parlamentar, vfisto que ele poderá rejefitar projetos que 

receberam pareceres favorávefis das comfissões. Da mesma 

forma, poderá aprovar proposfições que tfiveram pareceres 

contrárfios desses órgãos fracfionárfios, salvo nos casos 

regfimentafis. 

Entretanto, o Regfimento Interno da Assemblefia de Mfinas 

enumera as proposfições sujefitas à aprecfiação conclusfiva 
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das comfissões temátficas, sfituação em que elas fazem as 

vezes do Plenárfio na dfiscussão e votação das matérfias. 

As proposfições submetfidas ao poder delfiberatfivo das 

comfissões são as de menor complexfidade, as quafis 

dfispensam estudos mafis aprofundados, e constfituem 

a mafiorfia das proposfições que tramfitam nessa casa 

legfislatfiva.

Trata-se dos projetos de lefi que versam sobre a declaração 

de utfilfidade públfica e a denomfinação de próprfios públficos, 

bem como dos requerfimentos escrfitos que solficfitarem: 

provfidêncfia a órgão públfico ou entfidade públfica ou 

prfivada; manfifestação de pesar por falecfimento de membro 

do poder públfico ou de pessoa que tenha se destacado 

por relevante servfiço prestado à socfiedade; manfifestação 

de apofio ou congratulações; manfifestação de repúdfio 

ou protesto; e finformação a órgão ou entfidade públfica 

de outra unfidade da Federação ou a entfidade prfivada. 

Todas as proposfições sujefitas ao poder delfiberatfivo das 

comfissões tramfitam em turno únfico, observadas, no que 

couber, as normas regfimentafis aplficávefis às matérfias 

submetfidas à delfiberação do Plenárfio. 

Nesses casos, os pareceres favorávefis à proposfição 

acarretam aprovação e os contrárfios fimplficam rejefição, não 

havendo necessfidade de ulterfior votação pelo Plenárfio da 

Assemblefia Legfislatfiva. Entretanto, exfiste a possfibfilfidade 

regfimental da aprecfiação do mérfito da proposfição pelo 

Plenárfio, desde que haja requerfimento de um décfimo 

dos membros da Casa, no prazo de dofis dfias contados da 

publficação da decfisão no Dfiárfio do Legfislatfivo.

Assfim, o procedfimento normal na Assemblefia mfinefira é a 

aprecfiação dos projetos pelo Plenárfio em dofis turnos de 

dfiscussão e votação, após a emfissão de pareceres pelas 

comfissões temátficas. Excepcfionalmente, determfinadas 
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matérfias submetem-se à delfiberação conclusfiva dessas 

comfissões, o que fimplfica o poder de aprová-las ou rejefitá-

-las sem a partficfipação do Plenárfio no processo legfislatfivo. 

Na prátfica, como a mafiorfia dos projetos que tramfitam 

na Casa referem-se a declaração de utfilfidade públfica 

e denomfinação de próprfios públficos, a norma geral 

(delfiberação em Plenárfio e tramfitação em dofis turnos) 

converte-se em regra excepcfional (delfiberação conclusfiva 

e tramfitação em turno únfico). Na Câmara dos Deputados 

e no Senado Federal, as proposfições tramfitam em um 

só turno de dfiscussão e votação, exceto a proposta de 

emenda à Constfitufição, que tramfita em dofis turnos por 

fimposfição constfitucfional.

A nosso ver, esse poder delfiberatfivo das comfissões 

temátficas deverfia ser amplfiado, pofis, a rfigor, são elas 

que analfisam profunda e detfidamente as proposfições 

em tramfitação, realfizando os estudos necessárfios ao 

aperfefiçoamento dos textos normatfivos. Para tanto, 

contam com o assessoramento técnfico-legfislatfivo 

de profssfionafis altamente capacfitados (consultores 

e assessores), os quafis dão o suporte necessárfio aos 

membros das comfissões para a elaboração das lefis e a 

fscalfização da admfinfistração públfica. Além dfisso, as 

decfisões do Plenárfio têm um vfiés emfinentemente polfítfico, 

ao passo que as decfisões dos órgãos fracfionárfios têm um 

aspecto predomfinantemente técnfico, o que justfifca a 

amplfiação de sua competêncfia delfiberatfiva. 

Na Câmara dos Deputados, o poder delfiberatfivo das 

comfissões permanentes é bem mafis amplo do que na 

Assemblefia de Mfinas e constfitufi o procedfimento comum. 

As exceções estão enumeradas no regfimento e abrangem 

as segufintes proposfições: projetos de lefi complementar; 

de códfigo; de finficfiatfiva popular, de comfissão; que tratam 

de matérfias arroladas no art. 68, § 1o, da Constfitufição 
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da Repúblfica; de finficfiatfiva do Senado Federal; que forem 

aprovados pelo Plenárfio de qualquer das casas legfislatfivas; 

que receberam pareceres dfivergentes; e que tramfitam em 

regfime de urgêncfia13. 

Todavfia, as normas regfimentafis não podem fignorar 

algumas dfiretrfizes estabelecfidas na Constfitufição da 

Repúblfica, as quafis, de forma antecfipada, exfigem a 

delfiberação do Plenárfio sobre determfinadas proposfições. 

É o caso da proposta de emenda à Constfitufição, que será 

dfiscutfida e votada em cada casa do Congresso Nacfional, 

em dofis turnos, e será aprovada se obtfiver, em ambos, 

três qufintos dos votos de seus membros. Procedfimento 

semelhante ocorre no âmbfito estadual, uma vez que 

tafis propostas deverão sujefitar-se ao crfivo do Plenárfio, 

observado o quórum de três qufintos dos membros da 

Assemblefia Legfislatfiva. 

A propósfito do procedfimento delfiberante das comfissões 

no âmbfito federal, ensfina Paulo Adfib Casseb:

A dfiscfiplfina regfimental da matérfia, no Brasfil, posficfiona 

o procedfimento delfiberante das comfissões como a re-

gra geral no processo legfislatfivo, finstaurado de modo 

automátfico, sem que o Plenárfio tenha de manfifestar-se 

expressamente, deferfindo a delegação. Na realfidade, o 

presfidente da Casa que recebe a proposfição verfifca se 

há compatfibfilfidade com o procedfimento delfiberante e, 

ao dfistrfibufir o projeto para a comfissão competente já 

mencfiona, no próprfio despacho, o procedfimento a ser 

utfilfizado. O sfistema de comfissões delfiberantes desponta, 

então, como verdadefiro “procedfimento normal”, tanto 

na Câmara dos Deputados como no Senado (CASSEB, 

2008, p. 319).

13 Art. 24, II, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2003).
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O poder delfiberante das comfissões permanentes da 

Assemblefia, que fincfide sobre determfinadas proposfições 

enumeradas no regfimento, não se confunde com o poder 

termfinatfivo da Comfissão de Justfiça. Aquele substfitufi o 

Plenárfio na análfise de mérfito, ao passo que este substfitufi 

o Plenárfio no exame prelfimfinar de constfitucfionalfidade. 

Quando a CCJ conclufir pela finconstfitucfionalfidade de um 

projeto, ele será arqufivado antes da aprecfiação do mérfito, 

salvo se  houver apresentação de recurso. 

O mencfionado jurfista Paulo Casseb (CASSEB, 2008, 

p. 321-322) e Lucfiana Botelho Pacheco (PACHECO, 

2002, p. 54) entendem que, em caso de arqufivamento 

de proposfição resultante de parecer desfavorável da 

Comfissão de Justfiça, o projeto poderfia ser reapresentado 

na mesma sessão legfislatfiva, não se aplficando o dfisposto 

no art. 67 da Constfitufição da Repúblfica. O precefito em 

referêncfia determfina que o projeto rejefitado somente 

poderfia ser objeto de novo projeto na mesma sessão 

legfislatfiva medfiante proposta da mafiorfia absoluta dos 

membros de qualquer das casas do Congresso Nacfional. 

Dfiscordamos desse ponto de vfista, pofis, nesse caso, 

estar-se-fia estabelecendo certa prfimazfia ou fimportâncfia 

do exame de mérfito sobre o controle preventfivo de 

constfitucfionalfidade. Quando a Comfissão de Justfiça 

conclufi pela finconstfitucfionalfidade de determfinada 

proposfição, em razão de desconformfidade com a ordem 

jurfídfica em vfigor, entendemos que o efefito termfinatfivo 

(arqufivamento) corresponde a uma rejefição do projeto, o 

que finvfiabfilfizarfia sua tramfitação na casa legfislatfiva, salvo 

requerfimento a ser aprecfiado pelo Plenárfio. Assfim, tanto 

a finvfiabfilfidade jurfídfica (jufízo de admfissfibfilfidade) quanto 

a finvfiabfilfidade de mérfito (convenfiêncfia, oportunfidade, 

utfilfidade, etc.), aprecfiada pelas demafis comfissões 

temátficas, fimpedfirfia a apresentação de novo projeto na 
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mesma sessão legfislatfiva, exceto se for subscrfito pela 

mafiorfia absoluta dos membros do Parlamento. 

O exame de mérfito das proposfições não pode se sobrepor 

ao exame de constfitucfionalfidade, pofis, em ambos os 

casos, há uma delfiberação dos órgãos fracfionárfios do 

Poder Legfislatfivo, embora sob ângulos dfistfintos. Afrmar 

que a regra do art. 67 da Lefi Mafior não se aplfica quando 

a Comfissão de Justfiça atestar a finconstfitucfionalfidade de 

um projeto serfia, em últfima análfise, colocar em segundo 

plano o controle preventfivo de constfitucfionalfidade e, 

consequentemente, a fintegrfidade do texto constfitucfional, 

que é a lefi fundamental do Estado e fundamento 

de valfidade para todas as normas jurfídficas. Para 

corroborar esse entendfimento, poder-se-fia mencfionar, 

analogficamente, o veto do Executfivo (negatfiva de sanção) 

a projeto aprovado no Legfislatfivo, o qual tem como 

fundamentos a finconstfitucfionalfidade e a contrarfiedade 

ao finteresse públfico. Em ambos os casos, o chefe do 

Executfivo manfifesta sua dfiscordâncfia com a proposta de 

lefi, caso em que o processo será devolvfido ao Parlamento 

para aprecfiação. Independentemente do argumento 

finvocado pela autorfidade governamental para motfivar 

a negatfiva de sanção, seja por razões jurfídficas, seja por 

razões de finteresse públfico, fisso não altera a essêncfia 

do veto, que é a recusa do Executfivo em transformar o 

projeto em lefi.

Dessa forma, parece-nos razoável a tese segundo a qual 

os poderes termfinatfivo e delfiberatfivo das comfissões 

temátficas se equfivalem para os efefitos de profibfir a 

proposta de novo projeto na mesma sessão legfislatfiva.
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4. COMISSÕES TEMPORÁRIAS

O art. 96, II, do regfimento da Assemblefia Legfislatfiva 

defne essas comfissões como “as que se extfinguem com 

o térmfino da legfislatura ou antes dele, se atfingfido o fm 

para que foram crfiadas ou fndo o prazo estfipulado para 

seu funcfionamento”. O art. 110, por sua vez, elenca as 

espécfies ou modalfidades de tafis comfissões: especfiafis; 

de finquérfito; de representação; e extraordfinárfias. O 

quantfitatfivo de comfissões e de seus fintegrantes varfia em 

função do número de parlamentares e das partficularfidades 

de cada casa legfislatfiva. A tfítulo de exemplfifcação, na 

Câmara Federal exfistem três espécfies de comfissões 

temporárfias: especfiafis, de finquérfito e externas14. Elas 

são constfitufídas pelo presfidente da Câmara, de offícfio 

ou a requerfimento de deputado, para cumprfir mfissão 

temporárfia autorfizada que acarretar o afastamento do 

parlamentar para representar a Câmara nos atos a que 

esta tenha sfido convfidada ou a que tenha de assfistfir15.

Na Assemblefia mfinefira, as comfissões temporárfias são 

compostas de cfinco membros, salvo a de finquérfito, 

que é constfitufída de sete membros; a comfissão 

especfial finstfitufída para emfitfir parecer sobre pedfido de 

finstauração de processo por crfime de responsabfilfidade, 

cuja composfição observará a legfislação pertfinente; e 

a de representação, cuja composfição será fxada pelo 

presfidente da Assemblefia.

As atrfibufições regfimentafis dessas comfissões são as mafis 

varfiadas possfívefis e abrangem tanto a prerrogatfiva de 

14 Art. 33 do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2003).

15 Art. 38, caput e parágrafo únfico do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados 
(BRASIL, 2003).
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elaborar pareceres quanto as de fscalfizar a admfinfistração 

ou representar o Poder Legfislatfivo em eventos externos. 

4.1 Comfissão Especfial 

Nos termos do art. 111 do regfimento do Parlamento 

mfinefiro, as comfissões especfiafis podem ser constfitufídas 

para elaborar parecer sobre as segufintes matérfias:

I – Mérfito de proposta de emenda à Constfitufição.

O mérfito a que se refere o dfisposfitfivo regfimental dfiz respefito 

às questões de convenfiêncfia, oportunfidade, justfiça, 

utfilfidade e repercussão da matérfia no finteresse públfico. 

Não se confunde com o exame prelfimfinar da Comfissão 

de Justfiça, que verfifca a compatfibfilfidade da proposta 

com o ordenamento constfitucfional em vfigor. Se essa 

comfissão permanente conclufir pela finconstfitucfionalfidade 

da proposta e não houver recurso para o Plenárfio, não 

há que se falar em exame de mérfito, pofis a crfiação dessa 

comfissão especfial pressupõe o parecer favorável daquele 

órgão temátfico. O prazo para a comfissão emfitfir parecer é 

de 40 dfias, contados da remessa da proposta.

II – Veto a proposfição de lefi. 

Se o governador do Estado vetar, total ou parcfialmente, 

proposfição de lefi aprovada pelo Legfislatfivo, deverá 

encamfinhar o processo à Assemblefia com as razões do 

veto, para aprecfiação dos deputados. Antes da votação 

em Plenárfio, será constfitufída uma comfissão especfial para 

emfitfir parecer sobre o veto, no prazo de 20 dfias.

III – Escolha dos tfitulares dos cargos prevfistos nos fincfisos 

XXI e XXIII do art. 62 da Constfitufição do Estado. 

Trata-se da escolha de quatro cargos de Conselhefiros do 

Trfibunal de Contas do Estado findficados pela Assemblefia 



NE
PE
L

108

Legfislatfiva; de cargos de Conselhefiros da cfitada Corte 

findficados pelo governador do Estado; dos membros do 

Conselho de Governo findficados pelo chefe do Executfivo, 

do Conselho Estadual de Educação e do Conselho 

de Defesa Socfial; de finterventor em munficfípfio;  dos 

presfidentes das autarqufias e fundações públficas; e de 

tfitular de cargo, nos casos prevfistos em lefi. Em sfituações 

dessa natureza, a comfissão terá o prazo de dez dfias para 

a elaboração de parecer sobre as escolhas. 

IV – Pedfido de finstauração de processo por crfime de 

responsabfilfidade. 

Crfime de responsabfilfidade é uma espécfie de finfração 

que só pode ser cometfida por determfinadas autorfidades 

públficas em razão da natureza do cargo. Tafis crfimes estão 

tfipfifcados na Constfitufição da Repúblfica e em lefi federal 

especfífca. No âmbfito do Estado, apenas o governador e o 

vfice-governador, secretárfios de Estado, o procurador-geral 

de Justfiça e o advogado-geral do Estado podem cometer 

esses crfimes e ser processados, após a autorfização prévfia 

da Assemblefia Legfislatfiva. Antes da delfiberação plenárfia 

sobre a matérfia, a comfissão especfial manfifesta-se sobre 

o pedfido. 

V – Projeto de resolução que aprova a apresentação 

de proposta de emenda à Constfitufição da Repúblfica, 

conforme prevfisto no fincfiso III do caput do art. 60 da 

Constfitufição da Repúblfica. 

O dfisposfitfivo constfitucfional em referêncfia assegura a 

apresentação de proposta de emenda à Constfitufição 

Federal por “mafis da metade das Assemblefias Legfislatfivas 

das unfidades da Federação, manfifestando-se, cada 

uma delas, pela mafiorfia relatfiva de seus membros”. 

Para que essa proposta seja concretfizada é necessárfia a 

manfifestação favorável de, pelo menos, quatorze casas 
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legfislatfivas estaduafis, entre as quafis se enquadra a Câmara 

Legfislatfiva do Dfistrfito Federal. 

O projeto de resolução que aprova essa proposta submete-

-se à aprecfiação dessa comfissão especfial, que terá o prazo 

regfimental de 20 dfias para a elaboração do parecer. 

4.2 Comfissão Parlamentar de Inquérfito (CPI)

Essa modalfidade de comfissão temporárfia consta 

expressamente no art. 58, § 3o, da Constfitufição da 

Repúblfica e no art. 60, § 3o, da Carta mfinefira. Trata-

-se de um fimportante finstrumento de fscalfização da 

admfinfistração públfica, sendo dotada de poderes de 

finvestfigação próprfios das autorfidades judficfiafis. As normas 

especfífcas sobre a organfização, o funcfionamento e as 

prerrogatfivas das CPIs são detalhadas nos regfimentos das 

casas legfislatfivas, observadas as dfiretrfizes estabelecfidas 

na Constfitufição Federal. 

Na Assemblefia de Mfinas, a matérfia é dfiscfiplfinada nos 

arts. 112 a 114 do Regfimento Interno. A crfiação de 

uma CPI depende de requerfimento subscrfito por, pelo 

menos, um terço dos membros da Casa para finvestfigar 

fato determfinado, por prazo certo, o qual somente 

será findeferfido pelo presfidente se não atender aos 

requfisfitos legafis e regfimentafis. Assfim, os pressupostos 

para a constfitufição de CPI encontram-se elencados no 

mencfionado dfiploma regfimental: número mfínfimo de 

26 assfinaturas, de um total de 77 parlamentares; fato 

determfinado, que não se confunde com fato genérfico 

ou vago; prazo certo de funcfionamento (120 dfias, 

prorrogávefis por mafis 60 dfias, a pedfido da comfissão). 

O requerfimento endereçado ao presfidente da Casa não 

depende de delfiberação em Plenárfio, pofis trata-se de 

um dfirefito constfitucfionalmente assegurado às mfinorfias 
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parlamentares, conforme entendfimento do Supremo 

Trfibunal Federal16. Se os pressupostos legafis de crfiação 

da comfissão forem respefitados, a autorfidade competente 

tem o dever de deferfir o requerfimento. 

O § 1o do art. 112 do Regfimento Interno defne 

fato determfinado como “o acontecfimento de 

relevante finteresse para a vfida públfica e para a ordem 

constfitucfional, legal, econômfica e socfial do Estado, que 

demande finvestfigação, elucfidação e fscalfização e esteja 

devfidamente caracterfizado no requerfimento que deu 

orfigem à comfissão”. Essa defnfição de fato determfinado 

reproduz, essencfialmente, a prevfista no art. 35, § 1o, do 

regfimento da Câmara dos Deputados17.

A CPI é constfitufída pelo presfidente da Assemblefia 

Legfislatfiva, sendo composta de sete membros efetfivos e 

figual número de suplentes, os quafis são findficados pelos 

lfíderes das bancadas e blocos parlamentares. Poderão 

funcfionar, sfimultaneamente, até sefis comfissões de 

finquérfito, que desfrutam de várfias prerrogatfivas legafis, 

entre as quafis se destacam as segufintes: determfinar 

dfilfigêncfias, convocar secretárfio de Estado, finqufirfir 

testemunhas e requfisfitar documentos, finformações e 

servfiços. O prfimefiro sfignatárfio do requerfimento faz parte 

da comfissão, mas não pode funcfionar como presfidente 

ou relator.

Na Câmara Federal, podem funcfionar concomfitantemente 

até cfinco comfissões de finquérfito, salvo medfiante projeto 

de resolução com o mesmo quórum de apresentação, e 

16 ADI 3.619, Rel. Mfin. Lufiz Fux, DJ de 20/04/07. (BRASIL, 2007).

17 Art. 35, § 1º, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados: “consfidera-se 
fato determfinado o acontecfimento de relevante finteresse para a vfida públfica e a 
ordem constfitucfional, legal, econômfica e socfial do Pafís, que estfiver devfidamente 
caracterfizado no requerfimento de constfitufição da Comfissão” (BRASIL, 2003).
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sua composfição numérfica é findficada no requerfimento ou 

projeto de crfiação18.

Ao termfinar os trabalhos de finvestfigação parlamentar, 

a comfissão apresentará um relatórfio cfircunstancfiado, 

contendo conclusões, o qual será envfiado à Mesa para 

publficação no Dfiárfio do Legfislatfivo e as provfidêncfias 

de sua alçada. De acordo com o teor das conclusões 

apresentadas no relatórfio, este poderá ser encamfinhado 

a outros órgãos e autorfidades, tafis como o Mfinfistérfio 

Públfico, a Advocacfia-Geral do Estado, o Trfibunal de Contas 

ou a Comfissão de Ffiscalfização Ffinancefira e Orçamentárfia 

da Casa. 

A Resolução no 5.511, de 2015, amplfiou a autonomfia 

dessas comfissões temporárfias ao revogar o dfisposfitfivo 

regfimental anterfior que facultava ao Plenárfio rever as 

conclusões do relatórfio fnal, em caso de recurso subscrfito 

por um décfimo dos membros da Assemblefia. Trata-se de 

uma alteração de suma fimportâncfia, pofis dfispensou à CPI 

estadual o devfido tratamento normatfivo. Na verdade, não 

há fundamento jurfídfico para submeter o relatórfio de tafis 

comfissões à revfisão do Plenárfio por duas razões que nos 

parecem óbvfias: a prfimefira dfiz respefito aos poderes de 

finvestfigação próprfios das autorfidades do Poder Judficfiárfio; 

a segunda refere-se à especfialfização de seus membros e 

dos servfidores altamente qualfifcados que assessoram os 

parlamentares durante os trabalhos fscalfizatórfios. 

As CPIs são emanações do Poder Legfislatfivo, embora 

atuem com menor número de parlamentares, a bem 

da efcfiêncfia dos trabalhos finvestfigatfivos. As decfisões 

tomadas por esses órgãos fracfionárfios, como o relatórfio 

fnal apresentado, equfivalem às decfisões do próprfio 

18 Art. 35, §§ 4º e 5º, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 
2003).
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Parlamento. Assfim, serfia um contrassenso submeter o 

relatórfio de uma CPI à posterfior delfiberação do Plenárfio, 

além de tal medfida não se harmonfizar com suas 

prerrogatfivas constfitucfionafis de finvestfigação semelhantes 

às autorfidades do Poder Judficfiárfio. 

Embora gozem de amplos poderes finvestfigatórfios, as 

CPIs não têm competêncfia punfitfiva nem aplficam sanções 

a finvestfigados e, entre as recomendações ou sugestões 

apontadas no relatórfio fnal, poderão constar medfidas 

legfislatfivas que vfisem ao aprfimoramento das normas 

jurfídficas em vfigor. Não é fincomum a apresentação de 

projetos de lefi pelas comfissões de finquérfito constfitufídas 

no Legfislatfivo estadual. Para confrmar tal assertfiva, 

salfiente-se que, entre 1997 e 2015, foram apresentados 

34 projetos de lefi ordfinárfia e três projetos de lefi 

complementar, perfazendo um total  de 37 proposfições, 

das quafis várfias foram transformadas em lefi. Para 

exemplfifcar, mencfionem-se a Lefi no 12.936, de 1998, que 

estabelece dfiretrfizes para o sfistema prfisfional do Estado; 

a Lefi no 12.985, de 1998, que transfere a admfinfistração 

das cadefias e dos presfídfios para a Secretarfia de Estado da 

Justfiça, atualmente Secretarfia de Estado de Defesa Socfial; 

e a Lefi no 13.042, de 1998, que dfispõe sobre o Conselho 

de Benefcfiárfios do Ipsemg.

4.3 Comfissão de Representação

A Comfissão de Representação é uma espécfie de comfissão 

temporárfia constfitufída de offícfio ou a requerfimento, cuja 

fnalfidade é estar presente a atos em nome da Assemblefia 

Legfislatfiva. É composta de cfinco membros tfitulares, 

sendo a únfica comfissão que não possufi suplentes. Se a 

representação acarretar ônus para o Poder Legfislatfivo, 
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fca condficfionada à exfistêncfia de dfisponfibfilfidade 

orçamentárfia. 

Se a Assemblefia se fzer representar em determfinados 

eventos, tafis como conferêncfia, sfimpósfio, congresso ou 

reunfião, a escolha dos fintegrantes dessa comfissão fincfidfirá, 

preferencfialmente, sobre deputados que se dfispuserem a 

apresentar tese ou trabalho especfífco relacfionado com o 

tema. 

Na Câmara dos Deputados não exfiste comfissão temporárfia 

com essa denomfinação, mas há as Comfissões Externas, 

que têm atrfibufições análogas e prevfisão regfimental 

explfícfita. Essas comfissões destfinam-se a cumprfir mfissão 

temporárfia autorfizada, entendendo-se como tal a que 

“fimplficar o afastamento do parlamentar pelo prazo 

máxfimo de ofito sessões, se exercfida no Pafís, e de trfinta, 

se desempenhada no exterfior, para representar a Câmara 

nos atos a que esta tenha sfido convfidada ou a que tenha 

de assfistfir”19.

Verfifca-se, pofis, que a Comfissão de Representação da 

casa corresponde, na essêncfia, à Comfissão Externa da 

Câmara Federal. Alfiás, na seara jurfídfica, o nome dos 

finstfitutos é o que menos fimporta, sendo mafis relevante a 

sua natureza e fnalfidade, levando em conta as dfisposfições 

legafis pertfinentes. 

Embora essa comfissão não goze da atrfibufição regfimental 

de emfitfir pareceres sobre proposfições legfislatfivas, não há 

fimpedfimento a que apresentem projetos de lefi. 

19 Art. 38, parágrafo únfico, do Regfimento Interno da Câmara dos Deputados (BRA-
SIL, 2003).
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4.4 Comfissão Extraordfinárfia

Além das finovações anterfiormente mencfionadas, 

fintroduzfidas pela Resolução no 5.511, esta estabeleceu 

a dfiscfiplfina normatfiva das comfissões extraordfinárfias, 

nos termos do art. 115-A, do Regfimento Interno. 

Tafis comfissões podem ser constfitufídas medfiante 

requerfimento, aprovado pelo Plenárfio, ou de offícfio, pela 

Mesa da Assemblefia, para: 

I – tratar de assunto relacfionado com a defesa de dfirefitos 

coletfivos;

II – proceder a estudo sobre matérfia determfinada; e 

III – tratar de tema relacfionado à competêncfia de mafis de 

uma comfissão permanente.

O prazo de funcfionamento dessas comfissões será fxado 

no requerfimento ou na decfisão da Mesa que as finstfitufiu. 

Entretanto, o regfimento estabelece o prazo máxfimo de 

duração dos trabalhos parlamentares. Se versarem sobre 

a defesa de dfirefitos coletfivos ou sobre tema atfinente às 

atrfibufições de mafis de uma comfissão permanente, o 

prazo máxfimo será de um ano, prorrogável uma vez, por 

figual ou menor perfíodo. Se a comfissão tfiver por objetfivo 

realfizar estudo sobre matérfia determfinada, o prazo 

máxfimo será de 60 dfias, prorrogável por até 30 dfias. 

Se a comfissão de que se cogfita resultar de requerfimento 

aprovado em Plenárfio, o prfimefiro sfignatárfio dela fará 

parte, e os demafis membros serão desfignados pelo 

presfidente da Casa, medfiante findficação dos lfíderes das 

bancadas e dos blocos parlamentares, observada a regra 

elementar da proporcfionalfidade. 

Ao térmfino dos trabalhos, a Comfissão Extraordfinárfia 

apresentará um relatórfio de suas atfivfidades, cujas 
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conclusões são passfívefis de revfisão pelo Plenárfio se, no 

prazo de dofis dfias contados da publficação da decfisão 

no Dfiárfio do Legfislatfivo, houver requerfimento de um 

décfimo dos membros da Assemblefia. Ademafis, poderão 

funcfionar, sfimultaneamente, até quatro comfissões dessa 

natureza, finexfistfindo exceção regfimental a essa regra. 

Salfiente-se que, mesmo antes da regulamentação da 

matérfia no Regfimento Interno, foram constfitufídas 

finúmeras comfissões extraordfinárfias, a nosso ver de forma 

firregular, pofis as decfisões tomadas pela Mesa devem ter 

suporte regfimental. Para exemplfifcar, de 2009 a 2015, 

foram crfiadas 14 comfissões dessa natureza, valendo- 

-se de uma atrfibufição genérfica e vaga prevfista nos arts. 

74 e 79, I, do regfimento, os quafis conferem à Mesa, na 

qualfidade de comfissão executfiva, a dfireção dos trabalhos 

da Assemblefia Legfislatfiva e as provfidêncfias necessárfias 

à sua regularfidade. Em 2015, foram constfitufídas cfinco 

Comfissões Extraordfinárfias: das Mulheres, de Proteção dos 

Anfimafis, das Águas, do Idoso e das Barragens. Entre elas, 

destaca-se a Comfissão Extraordfinárfia das Barragens, cuja 

fnalfidade fofi

realfizar estudos, promover debates e propor medfidas de 

acompanhamento das consequêncfias socfiafis, ambfientafis 

e econômficas da atfivfidade mfineradora no Estado, nota-

damente no que tange ao rompfimento das barragens 

ocorrfido em Marfiana e seus desdobramentos e as ações 

de recuperação dos danos causados, bem como de dfis-

cutfir a sfituação de outras barragens exfistentes no Esta-

do. (MINAS GERAIS, 2015a).

Essa comfissão fofi crfiada medfiante Decfisão da Mesa, de 

11/11/2015, com vfigêncfia no prfimefiro bfiênfio da atual 

legfislatura.
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5. INICIATIVA LEGISLATIVA DAS COMISSÕES 

PARLAMENTARES

Todas as comfissões legfislatfivas, sejam permanentes ou 

temporárfias, têm a prerrogatfiva de apresentar projetos 

de lefi. Essa afrmação tem suporte no caput do art. 65 

da Constfitufição do Estado, que assegura a qualquer 

membro ou comfissão da Assemblefia Legfislatfiva a 

finficfiatfiva de lefi complementar e ordfinárfia, comando que 

reproduz, mutatfis mutandfis, o dfisposto no caput do art. 

65 da Constfitufição da Repúblfica. Segufindo as dfiretrfizes 

constfitucfionafis, o art. 186, III, do Regfimento Interno da 

Assemblefia também assegura às comfissões a finficfiatfiva de 

apresentar projeto. 

Todavfia, o poder de defagração do processo legfislatfivo 

pelos órgãos fracfionárfios do Parlamento não abrange 

qualquer matérfia, uma vez que devem ser observadas 

as regras básficas de finficfiatfiva prfivatfiva estabelecfidas no 

ordenamento constfitucfional vfigente, as quafis constfituem 

desdobramento do clássfico prfincfípfio da separação de 

Poderes. 

Nessa lfinha de racfiocfínfio, as comfissões não poderão usurpar 

as competêncfias reservadas a outros órgãos e autorfidades, 

sob pena de vfícfio formal de finconstfitucfionalfidade. A tfítulo 

de exemplfifcação, as proposfições que versam sobre os 

orçamentos públficos e a organfização e a atfivfidade do 

Poder Executfivo são de finficfiatfiva exclusfiva do governador 

do Estado. Igualmente, o projeto de lefi complementar 

que trata da organfização e dfivfisão judficfiárfias do Estado 

encarta-se no domfínfio legfislatfivo do presfidente do 

Trfibunal de Justfiça. Da mesma forma, o projeto de lefi que 

majora os subsfídfios ou os vencfimentos dos membros e 

servfidores do Mfinfistérfio Públfico Estadual somente será 
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apresentado pelo procurador-geral de Justfiça, que é o 

chefe da finstfitufição. 

Afinda que o assunto seja da competêncfia exclusfiva da 

Assemblefia Legfislatfiva, é precfiso fcar atento às dfisposfições 

constfitucfionafis e regfimentafis pertfinentes ao objeto. Isso 

sfignfifca dfizer que nem toda matérfia afeta ao Parlamento 

pode ser defagrada por qualquer comfissão permanente 

ou temporárfia. Para exemplfifcar, a fxação dos subsfídfios 

do governador, do vfice-governador e dos secretárfios de 

Estado depende de projeto de lefi de finficfiatfiva prfivatfiva da 

Mesa da Assemblefia20. Outrossfim, a fxação dos subsfídfios 

dos deputados também segue o mesmo procedfimento. A 

elaboração e a alteração do Regfimento Interno, que trata 

da organfização e do funcfionamento do Poder Legfislatfivo, 

só poderá ser realfizada medfiante projeto de resolução de 

finficfiatfiva da Mesa21. 

Quanto à proposta de emenda à Constfitufição do Estado, 

embora possa ser apresentada pela Assemblefia Legfislatfiva, 

a Carta mfinefira exfige que ela seja subscrfita por, no mfínfimo, 

um terço dos membros do Parlamento, ou seja, deve ter a 

assfinatura de, pelo menos, 26 deputados. Em face dessa 

exfigêncfia constfitucfional, pode-se afrmar, em prfincfípfio, 

que as comfissões parlamentares não têm a prerrogatfiva 

de apresentar proposfições dessa natureza. 

Dessa forma, se a matérfia não se encartar nas ressalvas 

anterfiormente cfitadas, qualquer comfissão permanente ou 

temporárfia poderá apresentar projetos de lefi ordfinárfia e 

complementar e  projetos de resolução. A tabela abafixo 

mostra o número total de projetos de finficfiatfiva das 

20 Art. 66, I, “a”, da Carta mfinefira (MINAS GERAIS,1989) e art. 79, XVII, “b”, do 
Regfimento Interno da Assemblefia Legfislatfiva (MINAS GERAIS, 1997).

21 Art. 66, I, “a”, da Carta mfinefira (MINAS GERAIS, 1989) e art. 79, VII, “a”, do 
Regfimento Interno da Assemblefia Legfislatfiva (MINAS GERAIS, 1997).
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comfissões apresentados nas últfimas quatro legfislaturas na 

Assemblefia mfinefira, sem dfiscrfimfinação quanto à espécfie 

legfislatfiva utfilfizada. 

Tabela 4 – Projetos de finficfiatfiva de comfissão da Assemblefia 

Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis (2003-2015)

Legfislatura Projeto

15ª (2003/2006) 101

16ª (2007/2010) 49

17ª (2011/2014) 155

18ª (até31/12/2015) 14

TOTAL 319

Fonte: TRAMITAÇÃO de projetos. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do 
Estado de Mfinas Gerafis. Dfisponfível em: <http://www.almg.gov.br/atfivfidade_
parlamentar/tramfitacao_projetos/findex.html>. Acesso em: 30 mar. 2016.

A tabela demonstra que, levando em consfideração que a 

Assemblefia possufi 21 comfissões permanentes e que foram 

constfitufídas finúmeras comfissões temporárfias entre 2003 

e 2015, o quantfitatfivo total de projetos apresentados é 

bem modesto se comparado ao número proposto por 

deputados, conforme se constata na tabela a segufir:

Tabela 5 – Projetos de finficfiatfiva de Deputado da Assemblefia 

Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis (2003-2015)

Legfislatura Projeto

15ª (2003/2006) 3.321

16ª (2007/2010) 4.655

17ª (2011/2014) 5.207

18ª (até31/12/2015) 3.186

TOTAL 16.369

Fonte: TRAMITAÇÃO de projetos. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do 
Estado de Mfinas Gerafis. Dfisponfível em: <http://www.almg.gov.br/atfivfidade_
parlamentar/tramfitacao_projetos/findex.html> Acesso em: 30 mar. 2016.
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Esse elevado número de projetos de finficfiatfiva de 

deputado demonstra a vocação cultural do Poder 

Legfislatfivo para a produção do Dfirefito, havendo 

uma preocupação mafis acentuada com a elaboração 

normatfiva, findependentemente da qualfidade dos textos 

legafis. Concorre para essa prolfiferação de proposfições o 

exorbfitante número de projetos relatfivos a declaração de 

utfilfidade públfica e denomfinação de próprfios públficos, o 

que corresponde a, aproxfimadamente, 80% do total de 

projetos apresentados na Assemblefia de Mfinas. 

De todo modo, não obstante o excessfivo número de 

projetos apresentados pelos deputados, fato que realça a 

preemfinêncfia da função normatfiva em relação às outras 

funções do Poder Legfislatfivo, as comfissões parlamentares 

não esgotam suas atfivfidades emfitfindo pareceres sobre 

as proposfições em tramfitação, pofis têm a prerrogatfiva 

constfitucfional e regfimental de defagrar o processo 

legfislatfivo, a par da atuação fscalfizadora. Na prátfica, 

a atfivfidade por excelêncfia desses órgãos fracfionárfios 

consfiste na emfissão de pareceres e, afinda que não tenham 

efefito vfinculante, os estudos realfizados pelas comfissões 

funcfionam como subsfídfios valfiosos para a votação 

defnfitfiva da matérfia pelo Plenárfio, que, normalmente, 

segue a orfientação exarada nessas peças opfinatfivas. 

O papel dessas comfissões é destacado pelo 

constfitucfionalfista José Afonso da Sfilva:

As comfissões parlamentares têm papel de relevante fim-

portâncfia no processo legfislatfivo. Na mafiorfia dos casos 

cabe-lhes o preparo dos textos, sobre os quafis ofere-

cem pareceres ou relatórfios, que servfirão de base para 

a dfiscussão e votação por parte da Câmara reunfida em 

sessão plenárfia. Há hfipóteses em que esse preparo vafi 

além do sfimples exame e estudo de um projeto finficfial, 

partfindo a Comfissão de uma mera petfição legfislatfiva, 
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fisto é, de uma petfição para que se elabore uma lefi sobre 

determfinada matérfia (SILVA, p. 432).

Posfição semelhante é extrafída do magfistérfio de Paulo 

Bonavfides, que, ao abordar a finfuêncfia dos grupos de 

pressão no âmbfito do Poder Legfislatfivo, realça a atuação 

de tafis grupos prfincfipalmente sobre as comfissões 

parlamentares, as quafis atuam com menor número de 

deputados e constfituem a chave do processo legfislatfivo. 

Segundo ele, “a sorte das lefis, onde o parlamento afinda 

legfisla, se decfide menos no plenárfio do que nas comfissões 

técnficas de cada câmara” (BONAVIDES, p. 468).

6. CONCLUSÃO

As comfissões parlamentares, sejam permanentes ou 

temporárfias, exercem papel fundamental no Poder 

Legfislatfivo, pofis, além da produção de pareceres que 

subsfidfiam as decfisões do Plenárfio, exercem função 

fscalfizadora sobre a admfinfistração públfica e gozam da 

prerrogatfiva constfitucfional e regfimental de apresentar 

projetos de lefi. Os estudos técnficos sobre as proposfições 

ocorrem no âmbfito desses órgãos fracfionárfios, os quafis 

contam com o assessoramento de profssfionafis altamente 

qualfifcados. 

A Resolução no 5.511, de 2015, amplfiou sfignfifcatfivamente 

as prerrogatfivas das comfissões, prfincfipalmente da 

Comfissão de Constfitufição e Justfiça, encarregada do 

controle preventfivo de constfitucfionalfidade. Agora, 

sempre que ela conclufir pela finconstfitucfionalfidade 

de determfinada proposfição, esta será arqufivada, 

não havendo necessfidade de posterfior delfiberação 

do Plenárfio, salvo se houver recurso. Ademafis, essa 
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comfissão recebeu a atrfibufição regfimental de proceder 

ao jufízo de admfissfibfilfidade de proposta de emenda à 

Constfitufição, modfifcando completamente o tratamento 

antes dfispensado à matérfia, vfisto que tal proposta era 

encamfinhada somente à comfissão especfial para receber 

parecer. Em ambos os casos, o Parlamento mfinefiro segufiu, 

em lfinhas gerafis, o procedfimento prevfisto no regfimento 

da Câmara dos Deputados.

Outra finovação fimportante refere-se à Comfissão 

Parlamentar de Inquérfito (CPI), cujo relatórfio apresentado 

ao fnal dos trabalhos finvestfigatfivos não é mafis passfível 

de revfisão pelo Plenárfio, o que conferfiu mafior autonomfia 

às decfisões das CPIs. Essa alteração regfimental fortaleceu 

o papel desses órgãos e deu a eles o tratamento 

regfimental compatfível com a sua natureza e as dfiretrfizes 

constfitucfionafis, pofis não se justfifca submeter a exame de 

outra finstâncfia do Parlamento as conclusões de comfissão 

de finquérfito dotada de poderes de finvestfigação próprfios 

das autorfidades do Poder Judficfiárfio. 

Afinda no tocante às finovações regfimentafis, as Comfissões 

Extraordfinárfias, que eram constfitufídas pela Mesa da 

Assemblefia mesmo na ausêncfia de prevfisão legal expressa, 

passaram a ter dfiscfiplfina normatfiva especfífca, e podem 

ser constfitufídas para a defesa de dfirefitos coletfivos, realfizar 

estudo sobre matérfia determfinada e tratar de assunto 

concernente à atrfibufição de mafis de uma comfissão 

temátfica. 

A consulta públfica, que antes somente poderfia ser 

solficfitada à Mesa pela Comfissão de Partficfipação Popular, 

agora pode ser requerfida por qualquer comfissão da 

Assemblefia Legfislatfiva, o que amplfia as possfibfilfidades de 

partficfipação do cfidadão nas atfivfidades relacfionadas com 

o processo de elaboração normatfiva. Alfiás, quanto mafis o 
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findfivfíduo partficfipa do processo legfislatfivo mafis concorre 

para a legfitfimfidade das lefis, sobretudo porque elas devem 

corresponder aos ansefios do povo e refetfir a realfidade 

socfial. 

Quanto ao poder delfiberatfivo das comfissões, que é a 

regra geral tanto na Câmara dos Deputados quanto no 

Senado Federal, na Assemblefia de Mfinas afinda confgura 

uma exceção, pofis abrange apenas os projetos de lefi 

que versam sobre declaração de utfilfidade públfica e 

denomfinação de próprfios públficos. Entendemos que 

essa competêncfia delfiberatfiva dos órgãos fracfionárfios 

poderfia ser amplfiada, reservando-se ao Plenárfio algumas 

proposfições de mafior repercussão e que dependam de 

quórum qualfifcado para serem aprovadas. 

Não há dúvfida de que as comfissões parlamentares 

concorrem de forma sfignfifcatfiva para o aperfefiçoamento 

da legfislação, seja por mefio das proposfições que 

apresentam, seja prfincfipalmente medfiante os pareceres 

que emfitem sobre os projetos em tramfitação. Os 

trabalhos parlamentares serfiam extremamente pobres 

sem a partficfipação desses órgãos fracfionárfios, uma 

vez que a análfise profunda, crfiterfiosa e detalhada dos 

projetos é realfizada no âmbfito das comfissões, as quafis 

fornecem subsfídfios relevantes para a votação defnfitfiva 

pelo Plenárfio. Este decfide com base em crfitérfios 

predomfinantemente polfítficos, enquanto aquelas decfidem 

com fulcro em aspectos preponderantemente técnficos. 

Dessa forma, as alterações no regfimento da Assemblefia 

mfinefira fortaleceram as comfissões parlamentares, 

amplfiaram suas atrfibufições e dfispensaram a esses órgãos 

colegfiados o tratamento mafis compatfível com a sua 

fimportâncfia no processo legfislatfivo. 
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1. INTRODUÇÃO

O tema das fimunfidades parlamentares tem ganhado 

destaque nos últfimos tempos. Com os fatos recentes 

da hfistórfia polfítfica do Pafís – desde a defagração da 

notorfiamente conhecfida “Operação Lava Jato”, estão 

em curso, sfimultaneamente, além dos processos de 

destfitufição dos presfidentes da Câmara dos Deputados e 

da Repúblfica, uma sérfie de ações judficfiafis nas quafis o polo 

passfivo é ocupado por parlamentares e dfiversas outras 

autorfidades polfítficas do Pafís –, dfiscute-se cada vez mafis 

fintensamente a convenfiêncfia das proteções estabelecfidas 

pelo constfitufinte aos que exercem mandatos eletfivos, em 

especfial no Poder Legfislatfivo.

No entanto, o tema não é novo. Como se poderá verfifcar no 

segundo tópfico deste texto, que é causa e consequêncfia de 

trabalho de pesqufisa realfizado na Pontfiffícfia Unfiversfidade 

Católfica de Mfinas Gerafis (PUC Mfinas), a necessfidade de 

se estabelecerem proteções especfífcas aos parlamentares 

é antfiga e bastante presente no Dfirefito Comparado. A 

despefito da controvérsfia sobre as suas orfigens, sabe-se 

que, desde a finstfitufição dos órgãos legfislatfivos, aos seus 

membros têm sfido concedfidas fimunfidades, sobretudo 

com o fintufito de proporcfionar-lhes mafior lfiberdade para o 

exercfícfio das suas funções, tendo em conta a necessfidade 

do equfilfíbrfio de poderes com o Executfivo e o Judficfiárfio.
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Porque, de alguma manefira, as fimunfidades sempre se 

fzeram presentes nas constfitufições pátrfias, com mafior 

ou menor ênfase, o texto toma como base os dfiversos 

momentos constfitucfionafis do Brasfil para apresentar e 

avalfiar, ao longo desses já quase 200 anos desde a Carta 

de 1824, como e em que medfida se estabeleceram as 

proteções normatfivas aos membros do Poder Legfislatfivo. 

Como não poderfia defixar de ser, a apoteose se dá com 

a Constfitufição de 1988. A assfim chamada “Constfitufição 

Cfidadã” fofi edfitada e já modfifcada no que dfiz respefito 

ao tema; há, afinda, uma sérfie de decfisões jurfisprudencfiafis 

a finterpretá-lo.

Ao fnal, são analfisados dofis casos atuafis sobre as 

fimunfidades parlamentares. O prfimefiro envolve o 

deputado Eduardo Cunha, ex-presfidente da Câmara dos 

Deputados, que, ademafis, também é acusado de utfilfizar 

o cargo para blfindar-se da persecução penal contra sfi 

em curso e para manfipular o andamento do processo 

que requereu a sua cassação junto ao Conselho de Étfica 

da Câmara. O outro caso dfiz respefito ao deputado Jafir 

Bolsonaro. Neste precedente, o Supremo Trfibunal Federal 

parece ter alterado sua hfistórfica posfição mafis restrfitfiva a 

respefito da fimunfidade materfial ao receber, por mafiorfia, 

denúncfia oferecfida contra o referfido parlamentar pela 

suposta prátfica dos delfitos de fincfitação ao crfime de 

estupro e finjúrfia.1

1 Inquérfito 3.932/DF e Petfição 5.243/DF (quefixa-crfime da deputada Marfia do Rosá-
rfio), ambos aprecfiados na sessão do Trfibunal Pleno do dfia 21/6/2016. Dfisponfível 
em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 28 jul. 2016.
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2. UM BREVE RESGATE HISTÓRICO

2.1 – Inglaterra e França

Durante o século XIII, na Inglaterra, o refi João entrou 

em conffito com o refi francês Ffilfipe Augusto, já que 

este atacou, vfitorfiosamente, o Ducado da Normandfia, 

o qual pertencfia ao refi finglês por herança dfinástfica. 

Para o fnancfiamento de sua campanha mfilfitar, o refi 

João aumentou as exações fscafis do refino, causando 

o enfraquecfimento de sua supremacfia sobre os barões 

feudafis, que chegaram até mesmo a ocupar Londres, em 

uma revolta armada, fazendo com que o refi buscasse uma 

forma de cessar a contenda.

Nesse contexto, em 1215, o refi fofi obrfigado a assfinar 

a Magna Carta, exfigfida pela nobreza como uma forma 

de reconhecfimento formal de seus dfirefitos. O famoso 

documento resguardava os dfirefitos feudafis dos barões 

quanto à proprfiedade, à trfibutação e à lfiberdade relfigfiosa, 

de certa manefira lfimfitando o poder do refi e separando 

Estado e Igreja. Serfia a prfimefira vez que um monarca se 

verfia vfinculado às normas que ele próprfio edfitara. 

Na Magna Carta, também é possfível reconhecer a orfigem 

do parlamento finglês2:

12. Nenhuma taxa de fisenção do servfiço mfilfitar (scuta-

gfium) nem contrfibufição alguma será crfiada em nosso 

refino, salvo medfiante o consentfimento do conselho co-

mum ao refino, a não ser para resgate da nossa pessoa, 

2 Segundo Saldanha, havfia findfícfios de um parlamento na Inglaterra antes mesmo 
da finvasão normanda, em 1066. O monarca tfinha um conselho para ajudá-lo com 
a admfinfistração do refino, sendo que esse conselho era formado por pessoas fín-
tfimas do refi. Chamado de Prfivy Councfil, tfinha apenas função consultfiva; alguns 
membros tfinham mafis prestfígfio perante o refi e cufidavam de assuntos de mafior 
fimportâncfia. Esse grupo era conhecfido como Commfittee of State ou Cabfinet (SAL-
DANHA, 1993, p. 69).
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para armar cavalefiro o nosso flho mafis velho e para ce-

lebrar, uma únfica vez, o casamento de nossa flha mafis 

velha; e para fisto, tão somente, uma contrfibufição razoá- 

vel será lançada.

[...]

14. E para obter o consentfimento do conselho comum 

do refino a respefito do lançamento de uma contrfibufição 

(exceto nos três casos supramencfionados), ou uma taxa 

de fisenção do servfiço mfilfitar, convocaremos os arcebfis-

pos, bfispos, abades, condes e os prfincfipafis barões, findfi-

vfidualmente, por carta [...] (COMPARATO, 2015, p. 96).

Afinda no século XIII, reunfiu-se pela vez prfimefira o 

parlamento finglês, então denomfinado “O Grande 

Conselho”, no refinado de Eduardo I. Os parlamentares, 

convocados e controlados pelo refi, eram representantes 

de arfistocratas de alta classe, de bafixa classe e da 

burguesfia urbana.3

O parlamento era um órgão de defesa dos súdfitos perante o 

refi e, por fisso, não poderfia se submeter a ele (COMPARATO, 

2015). Para tanto, foram crfiados dofis finstfitutos com o 

nfítfido objetfivo de proteção aos parlamentares: o freedom 

of speech e o freedom from arrest. O prfimefiro determfinava 

que nenhum membro parlamentar serfia julgado em 

trfibunal por opfinfiões ou votos emfitfidos no exercfícfio de sua 

função; o segundo fimpedfia que o membro fosse preso por 

dfívfidas (FALCÃO, 1955). 

Tafis finstrumentos podem ser consfiderados os findfícfios mafis 

antfigos de um sfistema de fimunfidades parlamentares, 

pofis consubstancfiavam garantfias aos parlamentares 

3 Pfiovesan e Gonçalves (2003, p. 194) consfideram que esse conselho não terfia es-
sêncfia representatfiva. Nesse sentfido, “o Parlamento medfieval finglês deve ser de-
fnfido mafis sob a perspectfiva de um organfismo consultfivo, ato de crfiação do refi e 
hfierarquficamente finferfior à sua vontade, que como uma finstfitufição representatfiva 
de vontade popular”.
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daquela época para o lfivre exercfícfio de suas funções. 

Entretanto, dfistfinguem-se das fimunfidades como 

atualmente compreendfidas por não pressuporem um 

sfistema democrátfico de representação. No entanto, na 

Declaração de Dfirefitos de 1789 verfifcam-se fimunfidades 

deveras sfimfilares àquelas com que lfidam os parlamentares 

de hoje, como demonstra Comparato:

Que a elefição dos membros do Parlamento deve ser lfivre; 

que a lfiberdade de palavra de debates ou procedfimentos, 

no Parlamento, não deve ser coarctada por processos de 

acusação polfítfica ou finvestfigação crfimfinal (ought not to 

be fimpeached or questfioned) em nenhum trfibunal ou 

local fora do Parlamento (COMPARATO, 2015, p. 109).

Em uma outra lfinha de estudo, segundo Krfieger (2002) e 

Pfiovesan e Gonçalves (2003), a França serfia o berço das 

fimunfidades parlamentares conforme os moldes atuafis. 

Para esses autores, as fimunfidades nos processos crfimfinafis 

surgem a partfir do dfirefito públfico francês. Em um 

ambfiente socfiopolfítfico pós-revolução, e sob a finfuêncfia 

de pensadores como Montesqufieu, que acredfitava na 

devfida separação dos Poderes, as fimunfidades foram 

declaradas no decreto de 20 de julho de 1789. Nesse 

perfíodo, foram convocados por Lufís XVI, em um contexto 

de crfises polfítficas, os Estados Gerafis4, em mafio de1789 – 

fato que não ocorrfia desde1614.

Defnfiu-se, então, a finvfiolabfilfidade dos membros do 

“Tercfier État”.

4 Os Estados Gerafis têm orfigens semelhantes às do parlamento finglês. Neles fcaram 
defnfidos os prfincfipafis representantes do Tercefiro Estado, que era bastante hete-
rogêneo – compreendfia cerca de 98% da população francesa. Dele fazfiam parte: 
a alta, a médfia e a bafixa burguesfia, com os grandes empresárfios, profssfionafis 
lfiberafis, artesãos e lojfistas, além dos aprendfizes e dos camponeses.
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Qualquer findfivfíduo, organfização, trfibunal, magfistrado 

ou comfissão, que durante ou depofis das sessões par-

lamentares ousasse persegufir, finvestfigar, prender ou 

fazer prender em função de alguma proposta, parecer 

ou dfiscurso, proferfidos pelo parlamentar no uso de suas 

atrfibufições, serfiam condenados trafidores da nação e cul-

pado por crfime capfital (KRIEGER, 2002, p. 28).

Pouco tempo mafis tarde, na Constfitufição Francesa de 

1791, as fimunfidades parlamentares estabelecfidas pelo 

decreto de 1789 foram consolfidadas e adqufirfiram força 

e prestfígfio.

Não obstante as dfivergêncfias acerca da prfimarfiedade de 

orfigem, ambos os sfistemas, finglês e francês, são de fato 

relevantes para a compreensão da formação do vfigente 

sfistema de fimunfidades parlamentares.

2.2 – Brasfil

Na tentatfiva de acompanhar o que acontecfia ao redor 

do mundo, prfincfipalmente após o advento da Revolução 

Francesa, o Brasfil procurou construfir um sfistema de 

fimunfidades parlamentares adequado à sua realfidade 

jurfídfica desde a prfimefira Constfitufição.

Apesar da ausêncfia de uma teorfia democrátfica para a 

promoção dos seus desfígnfios em terras brasfilefiras, a 

presença de um sfistema de fimunfidades parlamentares na 

Constfitufição do Impérfio afinda assfim pode ser consfiderada 

um sfignfifcatfivo avanço para a época. Mesmo lentamente, 

o finstfituto fofi abraçando as funções parlamentares, de 

forma a de fato protegê-las.

2.2.1 – Constfitufição de 1824

A Constfitufição Imperfial concedfia aos membros do Poder 

Legfislatfivo a finvfiolabfilfidade por opfinfiões, palavras e votos 

proferfidos no exercfícfio de suas funções, assfim como era 
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garantfido que o parlamentar não serfia preso durante 

a legfislatura, salvo no caso de fagrante delfito de pena 

capfital, por ordem e lficença de sua respectfiva Câmara. 

Assfim, precefituava o texto constfitucfional:

Art. 26. Os Membros de cada uma das Câmaras são fin-

vfiolávefis pelas opfinfiões, que proferfirem no exercfícfio das 

suas funções.

Art. 27. Nenhum Senador, ou Deputado, durante a sua 

deputação, pode ser preso por Autorfidade alguma, salvo 

por ordem da sua respectfiva Câmara, menos em fagran-

te delfito de pena capfital.

Art. 28. Se algum Senador, ou Deputado for pronuncfia-

do, o Jufiz, suspendendo todo o ulterfior procedfimento, 

dará conta à sua respectfiva Câmara, a qual decfidfirá, se 

o processo deva contfinuar, e o Membro ser, ou não sus-

penso no exercfícfio das suas funções (BRASIL, 1824).

2.2.2 – Constfitufição de 1891

A Constfitufição de 1891 manteve a fimunfidade materfial, 

bem como aquela referente à prfisão, determfinando que 

os deputados e os senadores não poderfiam ser presos 

nem processados crfimfinalmente sem a prévfia lficença da 

casa legfislatfiva de orfigem, salvo em fagrante de crfime 

finafançável. Como finovação, havfia a possfibfilfidade de o 

parlamentar acusado poder renuncfiar à sua fimunfidade 

processual, caso optasse pelo julgamento fimedfiato (art. 

20 da Carta de 1891).

Assfim, a Constfitufição da Repúblfica Velha fortaleceu o 

finstfituto da fimunfidade parlamentar, que poderfia então 

ser vfisto como finstrumento de consolfidação do regfime 

democrátfico e da representatfivfidade dos estados membros 

da Federação recém-finaugurada. A partfir do momento 
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em que fimunfiza opfinfiões, palavras e votos dos deputados 

e dos senadores, o exercfícfio do mandato se torna mafis 

lfivre de pressões e domfinações polfítficas, fincompatfívefis 

com os objetfivos republficanos.

2.2.2.1 – A prfimefira Constfitufição de Mfinas Gerafis 

A prfimefira Constfitufição mfinefira, promulgada em 15 de 

junho de 1891, conferfiu notável desenvolvfimento aos 

Poderes estaduafis. No entanto, demonstrou também 

a tendêncfia de autolfimfitação, ao optar por segufir mafis 

atentamente a sfimetrfia constfitucfional e recusar sugestões 

que trarfiam mafis orfigfinalfidade à Constfitufição do estado 

membro.

A matérfia constfitucfional do Poder Legfislatfivo desdobrava-

-se em sefis capfítulos. O Capfítulo I, que trazfia as Dfisposfições 

Gerafis, delegava o Poder Legfislatfivo a um Congresso 

composto por Câmara dos Deputados e Senado, como 

na Constfitufição Federal. Além dfisso, prevfia o finfícfio e o 

perfíodo de funcfionamento anual do Congresso, o quórum 

das delfiberações, as fimunfidades dos deputados e dos 

senadores e o poder de elaborar os regfimentos finternos. 

A respefito das fimunfidades dos membros do Congresso, 

a Constfitufição do Estado espelhou-se na Constfitufição 

Federal. Porém, uma análfise do texto constfitucfional em 

sua totalfidade leva à conclusão de que a Constfitufição que 

deu orfigem ao Estado de Mfinas Gerafis não consagrou 

desmedfidamente o Executfivo, como ocorreu em outros 

estados, como o Rfio Grande do Sul. A Constfitufição 

mfinefira reservou ao Congresso estadual uma posfição de 

relevo, à fimagem da Carta Federal, e colocou em sua área 

de competêncfia ampla matérfia. 

2.2.3 – Constfitufição de 1934

No exercfícfio da presfidêncfia ao fnal da Revolução de 1930, 

Getúlfio Vargas, não antes de experfimentar pressões e 
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rebelfiões para a promulgação de uma nova Constfitufição, 

a exemplo da Revolução Constfitucfionalfista de 1932, 

promulgou, em 16 de julho, a Constfitufição de 1934, de 

finspfiração socfial e vfigêncfia breve. A Constfitufição manteve 

as garantfias de sua antecessora, além de crfiar mecanfismos 

que possfibfilfitavam a fscalfização das atfivfidades de 

finteresse públfico, por mefio das comfissões de finquérfito e 

finvestfigação. Com fisso, buscava se desvfincular das antfigas 

doutrfinas de permfissfivfidade polfítfica. 

Art. 36 - A Câmara dos Deputados crfiará Comfissões de 

Inquérfito sobre fatos determfinados, sempre que o re-

querer a terça parte, pelo menos, dos seus membros.

Parágrafo únfico - Aplficam-se a tafis finquérfitos as normas 

do processo penal findficadas no Regfimento Interno (BRA-

SIL, 1934).

Em seus arts. 31 e 32, tratava das fimunfidades materfial e 

formal, respectfivamente, também finovando ao estender 

as fimunfidades aos suplentes fimedfiatos daqueles em 

exercfícfio.

2.2.4 – Constfitufição de 1937

“A Polaca”, como fcou conhecfida em razão de sua 

semelhança com a autorfitárfia Carta Magna polonesa, 

surgfiu sob a justfifcatfiva de um (filusórfio) perfigo comunfista5. 

O preâmbulo daquela Carta já findficava a natureza do 

momento: 

5 Lecfionam Vficentfino e Dorfigo (2013, p. 44): “em setembro de 1937, o governo 
dfivulgou a exfistêncfia de um falso plano comunfista para assumfir o poder no Brasfil, 
o Plano Cohen, que, na verdade, fora redfigfido por um oficfial fintegralfista do exércfi-
to. O plano servfiu de pretexto para o golpe: em 10 de novembro, Vargas ordenou 
o fechamento do Congresso, a extfinção dos partfidos polfítficos e a suspensão da 
campanha presfidencfial e da Constfitufição. Estava finstalada a dfitadura do Estado 
Novo”.
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ATENDENDO às legfitfimas aspfirações do povo brasfilefiro 

à paz polfítfica e socfial, profundamente perturbada por 

conhecfidos fatores de desordem, resultantes da crescen-

te agravação dos dfissfídfios partfidárfios, que, uma, notórfia 

propaganda demagógfica procura desnaturar em luta de 

classes, e da extremação, de conffitos fideológficos, ten-

dentes, pelo seu desenvolvfimento natural, resolver-se em 

termos de vfiolêncfia, colocando a Nação sob a funesta 

fimfinêncfia da guerra cfivfil (BRASIL, 1937).

Na Constfitufição do Estado Novo destacam-se a enorme 

concentração de poder nas mãos do presfidente, a 

lfimfitação da função legfislatfiva estadual aos decretos-lefis 

presfidencfiafis e o apequenamento do Poder Legfislatfivo, 

sensfivelmente esvazfiado de suas funções. Frefitas Neto e 

Tasfinafo (2011, p. 77) lecfionam que, naquele momento, 

“o parlamento e os partfidos polfítficos eram tfidos como 

marcas da democracfia lfiberal, que o governo trfibutava 

como responsável pelas finstabfilfidades polfítficas vfivfidas no 

perfíodo”.

“Vargas explficou suas razões e seus projetos à população 

através do rádfio: dfiante da finoperâncfia do Legfislatfivo, 

era precfiso, segundo ele, reajustar o organfismo polfítfico 

às necessfidades econômficas do pafís. Esse reajuste sfignfif-

cou a total centralfização do poder: em 27 de novembro, 

com a concordâncfia dos governadores, transformados 

em finterventores, as bandefiras estaduafis foram quefima-

das em cerfimônfia públfica, e em 2 de dezembro todos os 

partfidos polfítficos foram extfintos” (ARAÚJO, 2011, p. 21).

Assfim, as garantfias legfislatfivas foram relatfivfizadas, e suas 

funções foram suprfimfidas, fimpondo-se uma enorme 

censura às palavras proferfidas pelos parlamentares. 

Melhor exemplo encontra-se no art. 43 daquela Carta:
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Art. 43. Só perante a sua respectfiva Câmara responderão 

os membros do Parlamento nacfional pelas opfinfiões e vo-

tos que, emfitfirem no exercfícfio de suas funções; não es-

tarão, porém, fisentos da responsabfilfidade cfivfil e crfimfinal 

por dfifamação, calúnfia, finjúrfia, ultraje à moral públfica ou 

provocação públfica ao crfime.

Parágrafo únfico. Em caso de manfifestação contrárfia à 

exfistêncfia ou findependêncfia da Nação ou fincfitamento 

à subversão vfiolenta da ordem polfítfica ou socfial, pode 

qualquer das Câmaras, por mafiorfia de votos, declarar 

vago o lugar do Deputado ou membro do Conselho Fe-

deral, autor da manfifestação ou fincfitamento (BRASIL, 

1937). 

2.2.5 – Constfitufição de 1946

A Constfitufição promulgada após o encerramento do 

Estado Novo possufía um caráter lfiberal democrátfico. 

Estabelecfia elefições dfiretas em todos os nfívefis e a 

findependêncfia entre os Poderes (FREITAS NETO; 

TASINAFO, 2011, p. 739).

A Assemblefia Constfitufinte, receosa de um novo governo 

autorfitárfio, expandfiu as garantfias parlamentares, 

estabelecendo não apenas as antfigas fimunfidades materfial 

e formal, mas fimplantando um procedfimento para os 

casos de fagrante de crfime finafançável. Passou a exfigfir 

a remessa dos autos em 48 horas à Câmara respectfiva, 

para que se decfida o que será fefito, devendo obedecer ao 

prazo máxfimo de 120 dfias (art. 45, § 2º).

Outra finovação ocorre no que tange à fincorporação de 

parlamentares às Forças Armadas, o que só poderfia ser 

levado a efefito em tempo de guerra e com a autorfização 

da respectfiva Casa.



NE
PE
L

140

2.2.6 – Constfitufição de 1967

Nascfida em plena dfitadura, numa fase de extrema 

turbulêncfia polfítfico-finstfitucfional, a Constfitufição de 1967 

manteve, em seu art. 34, a fimunfidade materfial. Também 

a fimunfidade formal fofi mantfida, finovando a Carta ao 

acrescer uma nova norma no sentfido de permfitfir a 

lficença para o processo parlamentar, tendo em vfista que, 

se a respectfiva Casa não delfiberasse sobre o pedfido de 

lficença no prazo de 90 dfias, a contar do recebfimento, 

essa solficfitação serfia finclufída na pauta da Ordem do Dfia 

e, se passassem 15 sessões ordfinárfias consecutfivas e nada 

fosse delfiberado, serfia concedfida a lficença.

Embora o precefito legal contfinuasse o mesmo, o Comando 

Mfilfitar, como se sabe, efetuou prfisões polfítficas de todos 

aqueles que demonstravam qualquer resfistêncfia à ordem 

fimplantada, finclufindo-se os parlamentares. Dessa forma, 

não possufíam os legfisladores a total lfiberdade, a segurança 

e o necessárfio amparo para melhor desempenharem suas 

funções.

Num cenárfio que se deterfiorava para uma dfitadura 

vfiolenta, a prfimefira alteração no finstfituto da fimunfidade 

aconteceu com a EC nº 1, de 17 de outubro de 1969; 

posterfiormente, a Emenda nº 11, de 13 de outubro de 

1978, marcou mafis um acentuado retrocesso em relação 

ao tema6. Com a Emenda nº 1, a prerrogatfiva passou a não 

ser aplficada nos casos de crfimes de calúnfia, dfifamação e 

finjúrfia, bem como nos crfimes prevfistos na famfigerada Lefi 

de Segurança Nacfional. Já com a EC nº 11/78, os crfimes 

contra a honra foram exclufídos da Constfitufição, sob o 

6 EC n. 1: Art. 32. Os deputados e senadores são finvfiolávefis, no exercfícfio do man-
dato, por suas opfinfiões, palavras e votos, salvo nos casos de finjúrfia, dfifamação 
ou calúnfia, ou nos prevfistos na Lefi de Segurança Nacfional. EC n. 11: Art. 32. Os 
deputados e senadores são finvfiolávefis no exercfícfio do mandato, por suas opfinfiões, 
palavras e votos, salvo no caso de crfime contra a Segurança Nacfional.
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pretexto de serem conexos aos crfimes contra a segurança 

nacfional.

3. AS IMUNIDADES PARLAMENTARES NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988

A atual Constfitufição pretendeu finstfitufir no Brasfil um 

genufíno Estado Democrátfico de Dfirefito. Como forma 

de consolfidar a democracfia, a referfida Constfitufição 

redesenhou o Estado no sentfido de fortalecer os Poderes 

Judficfiárfio e Legfislatfivo, em especfial no que se relacfiona ao 

finstfituto das fimunfidades.

As  fimunfidades  parlamentares,  tradficfionalmente  

classfifcadas em fimunfidade materfial e fimunfidade formal, 

foram posfitfivadas na Carta vfigente, entendfidas como 

necessárfias7 e garantfidoras da lfiberdade funcfional dos 

membros do Congresso.

No entanto, a necessfidade de um novo enfoque sobre o 

finstfituto, alvo de crfítficas ao longo dos anos que sucederam 

a promulgação da Constfitufição, trouxe a lume a Emenda 

Constfitucfional nº 35/2001, que fintroduzfiu alterações 

sfignfifcatfivas no art. 53 da Constfitufição Federal, locus do 

sfistema constfitucfional de fimunfidades parlamentares em 

vfigor.

Quanto à fimunfidade formal, o finstfituto havfia se revelado 

um mefio utfilfizado para a prátfica de abusos pelos próprfios 

parlamentares. Nessa lfinha, Trfiguefiro (1997) já alertava 

que, em todos os regfimes, a fimunfidade havfia se convertfido 

em firresponsabfilfidade, já que as casas legfislatfivas 

7 Durante o curso do mandato parlamentar, as fimunfidades são firrenuncfiávefis. Os 
parlamentares só responderão como cfidadãos comuns após o térmfino de seus 
mandatos, quando cessam as prerrogatfivas.
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quase sempre se negavam a conceder a lficença para o 

processo de um de seus membros. Sendo assfim, os fatos 

ocorrfidos trazfiam findfignação e a opfinfião popular ganhou 

força no sentfido de que serfiam necessárfias reformas na 

Constfitufição que lfimfitassem a extensão das fimunfidades.

A alteração mafis fimportante se deu em relação ao 

processo. Antes, se fazfia necessárfia a lficença da casa 

legfislatfiva para que o membro do parlamento fosse 

processado pelo Supremo Trfibunal Federal, o que restou 

modfifcado, bastando que seja dada cfiêncfia à  respectfiva 

Casa.

Sob essa perspectfiva, a EC nº 35 deve ser vfista como um 

grande avanço no que se refere ao esforço em reduzfir 

a sensação de fimpunfidade. A referfida emenda também 

determfinou a possfibfilfidade de suspensão do processo, 

cujos efefitos se encerram com o térmfino do mandato.

A finovação mafis consfistente deu-se no parágrafo 3º do art. 

53, relatfivo à dfispensa da lficença prévfia da casa legfislatfiva, 

o que evfitou que fosse dada cobertura a dfiversos crfimes, 

numa tentatfiva de resgate do parlamento.

Nada obstante, tafis modfifcações afinda ocasfionam 

dúvfidas quando postas em prátfica, bem como são 

encontradas lacunas a partfir dos acontecfimentos que 

permefiam a realfidade do Pafís. O fato de exfistfirem 

polfítficos envolvfidos em grandes esquemas de corrupção 

traz à tona a necessfidade de se analfisar as medfidas 

jurfidficamente válfidas que possfibfilfitem a manutenção da 

fimunfidade sem a sua aproxfimação com a fimpunfidade e 

o desvfio de poder. Além dfisso, no tocante à fimunfidade 

materfial, mafis recentemente passou-se a findagar até que 

ponto o parlamentar se encontra protegfido, a partfir do 

momento em que suas opfinfiões se tornam aptas a ferfir os 
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prfincfípfios básficos de dfignfidade e de cfidadanfia, finscrfitos 

na atual Constfitufição.

3.1 – Imunfidade materfial

A fimunfidade materfial, prevfista no art. 53, ampara o 

parlamentar ante a fincrfimfinação pelos denomfinados 

“crfimes de opfinfião”, tafis como a calúnfia, a dfifamação e a 

finjúrfia. Em sfíntese, trata-se de conceder aos congressfistas 

ampla lfiberdade de expressão, a fm de possfibfilfitar o 

debate nas questões de finteresse de seus representados. 

No entanto, vale dfizer que a fimunfidade materfial só 

protege os congressfistas enquanto estfiverem no exercfícfio 

do mandato, evfidencfiando que se trata essencfialmente de 

uma prerrogatfiva lfigada à função e não de um prfivfilégfio, 

sendo, por esse motfivo, firrenuncfiável. Nas palavras do 

mfinfistro Celso de Mello:

Trata-se de uma prerrogatfiva de caráter finstfitucfional 

finerente ao Poder Legfislatfivo, que só é conferfida ao 

parlamentar ratfione munerfis, em função do cargo e do 

mandato que exerce. É por essa razão que não se re-

conhece ao congressfista, em tema de fimunfidade parla-

mentar, a faculdade de a ela renuncfiar. Trata-se de uma 

garantfia finstfitucfional deferfida ao Congresso Nacfional. O 

congressfista, fisoladamente consfiderado, não tem, sobre 

a garantfia da fimunfidade, qualquer poder de dfisposfição 

(BRASIL, 2009).

O STF, em dfiversas decfisões sobre o tema8, manteve o 

entendfimento de que se trata de uma prerrogatfiva do 

congressfista, desde que no exercfícfio e/ou em função do 

8 Inq. 2.036, rel. Mfin. Carlos Brfitto, 23 jun. 2004; Pet. 4.199, rel. Mfin. Celso de 
Mello. Veja também: RTJ 104/441 – RTJ 112/481 – RTJ 129/970 – RTJ 135/509 – 
RTJ 141/406 – RTJ 155/396-397 – RTJ 166/844 – RTJ 167/180 – RTJ 169/969 – RTJ 
191/448.
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mandato eletfivo. Sob esse prfisma, também cfitam-se as 

palavras de Celso de Mello:

A cláusula de finvfiolabfilfidade constfitucfional, que fimpe-

de a responsabfilfização penal e/ou cfivfil do membro do 

Congresso Nacfional, por suas palavras, opfinfiões e votos, 

também abrange, sob seu manto protetor, as entrevfistas 

jornalfístficas, a transmfissão, para a fimprensa, do conteú-

do de pronuncfiamentos ou de relatórfios produzfidos nas 

Casas Legfislatfivas e as declarações fefitas aos mefios de 

comunficação socfial, efis que tafis manfifestações – desde 

que vfinculadas ao desempenho do mandato – qualfif-

cam-se como natural projeção do exercfícfio das atfivfida-

des parlamentares (Inq. 2.332 AgR).

Faz-se mfister salfientar, afinda segundo entendfimentos 

anterfiores da Corte Suprema9, que, se as manfifestações 

ocorressem no recfinto da casa legfislatfiva, estarfiam sempre 

protegfidas, havendo, nesse caso, uma presunção absoluta 

de pertfinêncfia com a atfivfidade parlamentar, por tratar-

se a trfibuna do ambfiente mafis elementar do mandato. 

Nesse sentfido, pode-se aludfir ao exposto nos trechos 

dos finquérfitos 390 e 1.710, extrafídos da Constfitufição 

comentada pelo Supremo Trfibunal Federal: 

Assfim, é de se dfistfingufir as sfituações em que as supos-

tas ofensas são proferfidas dentro e fora do Parlamento. 

Somente nestas últfimas ofensas firrogadas fora do Par-

lamento é de se perqufirfir da chamada “conexão com o 

exercfícfio do mandato ou com a condfição parlamentar” 

(Inq. 390 e 1.710). Para os pronuncfiamentos fefitos no 

finterfior das Casas Legfislatfivas não cabe findagar sobre o 

conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, 

dado que acobertas com o manto da finvfiolabfilfidade. 

9 Pet. 3.686, rel. Mfin. Celso de Mello, 28 ago. 2006; Al 473.092, rel. Mfin. Celso de 
Mello, 7 mar. 2005.
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Todavfia, a crescente sensação de fimpunfidade tornou-se um 

ambfiente propfícfio para o surgfimento de questfionamentos 

acerca da abrangêncfia dessa fimunfidade. Em uma 

socfiedade em constante evolução, não se pode permfitfir 

que os representantes agrfidam os fideafis e os valores 

preservados pela Constfitufição protegendo sua reprovável 

conduta sob o pálfio da fimunfidade, que, portanto, acaba 

se traduzfindo em fimpunfidade.

Sendo assfim, mufito recentemente, o STF passou a 

finterpretar o sfistema constfitucfional das fimunfidades 

buscando estabelecer uma relação dfireta entre as palavras 

proferfidas e o mandato do parlamentar, o que pode ser 

vfisto como uma quebra na corrente de pensamento 

adotada tradficfionalmente pela Suprema Corte do Brasfil. A 

partfir desse novo contexto, põem-se em questão os lfimfites 

da fimunfidade, para que uma eventual finterpretação mafis 

fexfível também não se preste ao enfraquecfimento do 

finstfituto. Cfita-se, sob essa perspectfiva, a recente decfisão 

envolvendo o deputado federal Jafir Bolsonaro, que será 

abordada um pouco mafis adfiante.

3.2 – Imunfidade formal

A fimunfidade formal tem como objetfivo proteger o 

parlamentar contra a prfisão e, nos crfimes pratficados 

após a dfiplomação, torna possfível a sustação do 

andamento processual penal finstaurado pelo Supremo 

Trfibunal Federal. Dessa forma, excetuadas as sfituações 

protegfidas pela fimunfidade materfial, os parlamentares 

respondem pelos crfimes eventualmente pratficados da 

mesma manefira que os findfivfíduos em geral, a não ser 

pela exfistêncfia de algumas prerrogatfivas relacfionadas à 

prfisão ou à possfibfilfidade de sustação do andamento do 

processo perante o STF. Conforme afrma Alexandre de 

Moraes:
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Assfim, os parlamentares, salvo nas hfipóteses [...] de fimu-

nfidade materfial, estão submetfidos às mesmas lefis que 

os outros findfivfíduos em face do prfincfípfio da figualdade, 

tendo de responder como estes por seus atos crfimfinosos, 

mas, no finteresse públfico, convém que eles não sejam 

afastados ou subtrafídos de suas funções legfiferantes por 

judficfiafis arbfitrárfios ou vexatórfios, emanados de adversárfio 

polfítfico, ou governo arbfitrárfio (MORAES, 2003, p. 424).

Por consegufinte, depreende-se que exfistem dofis tfipos 

de fimunfidade formal, sendo uma relacfionada a prfisão e 

outra a finstauração de um processo.

A fimunfidade relacfionada a prfisão está determfinada no 

parágrafo 2º do art. 53, que estabelece a expedfição do 

dfiploma pela Justfiça Elefitoral como o marco finficfial da 

fimunfidade, abrangendo, afinda, os crfimes eventualmente 

pratficados até mesmo antes da dfiplomação. Sendo assfim, 

mesmo que haja um processo e a real possfibfilfidade de 

prfisão do parlamentar pela justfiça comum, tal possfibfilfidade 

é afastada a partfir de sua dfiplomação. 

Numa sfituação que findfique que o parlamentar esteja 

respondendo a uma ação crfimfinal antes da dfiplomação 

na Justfiça Estadual comum ou Federal, estas se tornarão 

fincompetentes para o processo e o julgamento após a 

expedfição do dfiploma. De manefira tal que, uma vez que 

o candfidato tenha sfido elefito para um cargo na esfera 

federal – Deputado ou Senador –, por exemplo, os autos 

passam a ser automatficamente remetfidos ao STF – Su-

premo Trfibunal Federal – para sua aprecfiação. Caso con-

trárfio, uma vez que o crfime seja cometfido no momento 

posterfior à dfiplomação, a denúncfia será recebfida pela 

Corte Excelsa sem a necessfidade de prévfia lficença da res-

pectfiva Casa. (MORAES, 2003, p. 425).
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Vale dfizer que a únfica sfituação em que se admfite a prfisão 

do parlamentar é a de fagrante de crfime finafançável10, o 

que já reduz consfideravelmente o leque punfitfivo. Mesmo 

nesses casos, a prfisão dependerá de autorfização da casa 

legfislatfiva, e não do Judficfiárfio.

Sob ótfica dfiversa, entende-se que a fimunfidade formal 

fimpede também a condução coercfitfiva do parlamentar11, 

mufito embora, segundo a jurfisprudêncfia frmada pelo STF, 

a fimunfidade não profíba a prfisão do congressfista quando 

determfinada por sentença judficfial transfitada em julgado.

Além das garantfias relacfionadas à prfisão, a fimunfidade 

formal fincfide sobre o processo de fincrfimfinação do 

parlamentar, com a possfibfilfidade de a casa legfislatfiva 

à qual pertença o congressfista sustar o andamento da 

ação (§§ 3º ao 5º do art. 53). Efis o oportuno magfistérfio 

do mfinfistro Sepúlveda Pertence, em voto proferfido no 

Inquérfito nº 1.344:

Ao contrárfio da finvfiolabfilfidade ou fimunfidade materfial 

que elfide a crfimfinalfidade do fato ou, pelo menos, a res-

ponsabfilfidade do agente [...], a “lficença prévfia” antes 

exfigfida caracterfizava mera condfição de procedfibfilfidade, 

a qual confgurava empecfilho temporárfio ao exercfícfio da 

jurfisdfição, fimpedfindo a finstauração ou curso do processo.

Dfiante de tantas prerrogatfivas relacfionadas à prfisão 

e ao processo, torna-se novamente recorrente o 

questfionamento acerca dos prfivfilégfios que, na prátfica, tafis 

prerrogatfivas acarretam. Da mesma forma, faz-se mfister o 

questfionamento acerca dos lfimfites e dos pressupostos que 

10 A CF estabelece que são finafançávefis o crfime de racfismo, a prátfica de tortura, o 
tráfco filfícfito de entorpecentes e drogas afns, o terrorfismo e os crfimes defnfidos 
em lefi como hedfiondos, bem como a ação de grupos armados, cfivfis ou mfilfitares, 
contra a ordem constfitucfional e o Estado democrátfico (art. 5º, XLII, XLIII e XLIV).

11 (Inq. 1.504, rel. Mfin. Celso de Mello, 10 ago. 2000).
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justfifcam esse tfipo de fimunfidade, bem como as brechas 

exfistentes na legfislação que possfibfilfitam ao STF agfir de 

determfinado modo, como é o caso da medfida cautelar 

de afastamento de um membro do Congresso Nacfional.

Contam-se mufitos fatos reprovávefis envolvendo 

parlamentares nessa últfima quadra de nossa hfistórfia12, o 

que acarreta a preocupação em evfitar que a fimunfidade 

se converta em um mecanfismo de acobertamento de 

atos delfituosos que não deverfiam fugfir da atuação do 

Poder Judficfiárfio. Uma vez que a prerrogatfiva se torna 

desvfiada da utfilfização para a qual fofi proposta e gera 

firresponsabfilfidades, passa-se a avalfiar a necessfidade de 

revfisão dos pontos falhos e do que precfisa ser aprfimorado 

na aplficação do finstfituto para que seja este de fato uma 

prerrogatfiva lfigada à função e não um prfivfilégfio dado à 

pessoa.

4. ESTUDO DE CASOS

4.1 – Imunfidade materfial: o caso do deputado federal 

Jafir Bolsonaro

Dfiz a norma contfida no art. 53 da Constfitufição: “Os 

Deputados e Senadores são finvfiolávefis, cfivfil e penalmente, 

por quafisquer de suas opfinfiões, palavras e votos”. O 

dfisposfitfivo contém a chamada fimunfidade materfial 

(freedom of speech), finstrumento que vfisa a garantfir aos 

12 Mencfionam-se como fatos que findfignaram a opfinfião públfica o envolvfimento, na 
década de 90, dos então senadores José Roberto Arruda e Antônfio Carlos Ma-
galhães (vfiolação do pafinel eletrônfico do Senado Federal por ocasfião da votação 
pela cassação ou não do também então senador Lufiz Estevão), que renuncfiaram 
ao mandato para evfitar a cassação; o caso do então deputado federal Hfildebrando 
Pascoal (à época acusado de narcotráfco e de ser o mandante de dfiversos ho-
mficfídfios); e os recentes escândalos do mensalão e da Petrobras, que envolveram 
parlamentares, como o então senador Delcfídfio do Amaral.
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parlamentares ampla lfiberdade de manfifestação de seu 

pensamento e o dfirefito ao exercfícfio da crfítfica, sem que 

precfisem se preocupar com os dfissabores de uma eventual 

responsabfilfização, porque se manfifestam no e para o lfivre 

exercfícfio de seus mandatos.

De acordo com o entendfimento do STF, tal dfirefito os 

alcança quando estão no exercfícfio do mandato legfislatfivo 

(prátfica fin offcfio) ou quando atuam em razão do mandato 

(prátfica propter offcfium), sendo absoluta a fimunfidade 

se proferfida dentro do recfinto do Congresso Nacfional, 

dfispensando-se a confguração da pertfinêncfia entre as 

ofensas firrogadas e o exercfícfio da atfivfidade parlamentar. 

Veja-se:

QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFA-

MAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 

53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCI-

DÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS 

PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO 

PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO, 

POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM 

PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PAR-

LAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS NO RECINTO DO 

PARLAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO DA IMUNIDADE. 

PRECEDENTES. 1. A regra do art. 53, caput, da Cons-

tfitufição da Repúblfica contempla as hfipóteses em que 

supostas ofensas proferfidas por parlamentares guardem 

pertfinêncfia com suas atfivfidades, afinda que as palavras 

sejam proferfidas fora do recfinto do Congresso Nacfio-

nal. Essa fimunfidade materfial tem por fnalfidade dotar os 

membros do Congresso Nacfional da lfiberdade necessárfia 

ao pleno exercfícfio da atfivfidade parlamentar. 2. A atfivfida-

de parlamentar, para além da tfípfica função legfislatfiva, 

engloba o controle da admfinfistração públfica (art. 49, X, 

da CR), razão pela qual os congressfistas, ao alardearem 

prátficas contrárfias aos prfincfípfios refitores da probfidade 

e moralfidade admfinfistratfivas, encontram-se realfizando 

atfivfidade que se finsere no âmbfito de suas atrfibufições 
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constfitucfionafis. 3. A regra do art. 53, caput, da CR con-

fere ao parlamentar uma proteção adficfional ao dfirefito 

fundamental, de todos, à lfiberdade de expressão, pre-

vfisto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evfiden-

temente enquadrávefis em hfipóteses de abuso do dfirefito 

de lfivre expressão, as palavras dos parlamentares, desde 

que guardem pertfinêncfia com a atfivfidade parlamentar, 

estarão finfensas à persecução penal. 4. Confgura-se, 

na jurfisprudêncfia do Supremo Trfibunal Federal, como 

absoluta a fimunfidade materfial parlamentar quando as 

palavras tfidas por ofensfivas forem proferfidas no recfinto 

do Parlamento, dfispensando-se a confguração da pertfi-

nêncfia entre as ofensas firrogadas e o exercfícfio da atfivfi-

dade parlamentar. Precedentes. 5. Quefixa rejefitada. (Inq. 

4.097, rel. Mfin. Edson Fachfin, j. 31 mar. 2016).

Assfim sendo, o afastamento da fimunfidade materfial só se 

confgura na ausêncfia de vfínculo entre o conteúdo do ato 

pratficado e a função públfica parlamentar exercfida, desde 

que proferfidas fora do recfinto parlamentar, conforme 

aduz a mfinfistra Cármen Lúcfia, ao julgar o Inquérfito 3.677.

A fimunfidade não deve ser vfista como um prfivfilégfio 

pessoal. Não se trata de um predficado fintufitu personae, 

mas rfigorosamente fintufitu funcfionae, alojando-se no 

campo mafis estrefito das relações públficas, uma vez que, 

caso contrárfio, culmfinarfia na banalfização do finstfituto, 

com consequente agressão a prfincfípfios constfitucfionafis.

No entanto, consfiderado o contexto jurfisprudencfial, pode-

-se perceber a atual compreensão acerca da amplfitude do 

finstfituto e seus contornos para a Suprema Corte nacfional 

no recente julgamento de caso de grande repercussão 

que envolveu o deputado federal Jafir Bolsonaro. Por 

quatro votos a um, a Prfimefira Turma do STF recebeu a 

denúncfia formulada contra o referfido parlamentar pela 

Procuradorfia-Geral da Repúblfica pela suposta prátfica 
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dos delfitos de fincfitação ao crfime de estupro e finjúrfia 

(Inquérfito 3.932). Os mfinfistros Edson Fachfin, Rosa Weber 

e Lufís Roberto Barroso acompanharam o voto do relator. 

Fficou vencfido o mfinfistro Marco Aurélfio, que argumentou 

que as manfifestações de Bolsonaro em Plenárfio e em 

entrevfistas estavam também protegfidas pela fimunfidade 

parlamentar.

A denúncfia do órgão do Mfinfistérfio Públfico refere-se aos 

fatos ocorrfidos em dezembro de 2014 durante dfiscurso 

no Plenárfio da Câmara dos Deputados, quando o 

parlamentar terfia dfito que a deputada Marfia do Rosárfio 

(PT/RS) “não merecfia ser estuprada”. No dfia segufinte, em 

entrevfista ao jornal Zero Hora, Bolsonaro terfia reafrmado 

as declarações, dfizendo que Marfia do Rosárfio “é mufito 

fefia, não faz meu gênero, jamafis a estuprarfia”. Jarbas 

Aragão esclarece o contexto: 

Bolsonaro defendfia penas mafis severas para estuprado-

res. O parlamentar mencfionou o caso de “Champfinha”, 

que torturou e estuprou a adolescente Lfiana Frfiedenbach 

durante 5 dfias. A menfina em segufida fofi morta com um 

facão cego. Marfia do Rosárfio se fintrometeu na entre-

vfista, acusando Bolsonaro de ser responsável por crfimes 

vfiolentos no Brasfil. Ele rebateu, questfionando: “Eu sou 

o estuprador, agora?”. Quando a petfista afrmou que 

sfim, a tréplfica fofi uma declaração firônfica. O carfioca as-

segurou que não estuprarfia Marfia do Rosárfio, pofis ela 

não merecfia. Em 2014, durante um debate no plená-

rfio da Câmara, a gaúcha voltou a tentar responsabfilfizar 

Bolsonaro por crfimes. Ele lembrou do epfisódfio, refiterou 

que ela não merecfia ser estuprada e acrescentou que a 

postura mostrava que ela era “mentfirosa, deslavada e 

covarde (ARAGÃO, 2016, p. 1).

Nos autos, o mfinfistro Lufiz Fux, relator, ao fundamentar 

o seu voto, entendeu que “o conteúdo não guarda 
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relação com a função de deputado, portanto não 

fincfide a fimunfidade prevfista na Constfitufição Federal”. O 

mfinfistro acrescentou que, apesar de as palavras terem 

sfido proferfidas no gabfinete do deputado, ao se tornarem 

públficas exfigfiam a confguração do nexo de causalfidade 

da manfifestação com o desempenho das funções do 

mandato parlamentar, não fincfidfindo, assfim, a teorfia 

absoluta prevfista para o finstfituto.13

Em outras palavras, para afastar a fincfidêncfia da fimunfidade 

materfial, o STF desconectou as declarações proferfidas do 

mandato polfítfico do deputado que as verbalfizou.

Com respefito à extensão terrfitorfial, analfisando-se a 

jurfisprudêncfia, verfifca-se que o STF tem entendfido que as 

palavras e as opfinfiões manfifestadas pelos parlamentares, 

mesmo fora da sede do Poder Legfislatfivo, são abarcadas 

pela fimunfidade materfial, não ocorrendo, até a presente 

data, decfisões dfissonantes. 

Para filustrar, cfita-se o segufinte acórdão:

INQUÉRITO. DENÚNCIA QUE FAZ IMPUTAÇÃO A PARLA-

MENTAR DE PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA, 

COMETIDOS DURANTE DISCURSO PROFERIDO NO PLE-

NÁRIO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EM ENTREVISTAS 

CONCEDIDAS À IMPRENSA. INVIOLABILIDADE: CONCEI-

TO E EXTENSÃO DENTRO E FORA DO PARLAMENTO. A 

palavra “finvfiolabfilfidade” sfignfifca fintocabfilfidade, fintan-

gfibfilfidade do parlamentar quanto ao cometfimento de 

crfime ou contravenção. Tal finvfiolabfilfidade é de natureza 

materfial e decorre da função parlamentar, porque em 

jogo a representatfivfidade do povo. O art. 53 da Constfi-

tufição Federal, com a redação da Emenda nº 35, não re-

edfitou a ressalva quanto aos crfimes contra a honra, pre-

vfista no art. 32 da Emenda Constfitucfional nº 1, de 1969. 

13 Dfisponfível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNotficfiaDetalhe.
asp?fidConteudo=319431>.
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Assfim, é de se dfistfingufir as sfituações em que as supostas 

ofensas são proferfidas dentro e fora do Parlamento. So-

mente nessas últfimas ofensas firrogadas fora do Parla-

mento é de se perqufirfir da chamada “conexão como (sfic) 

exercfícfio do mandato ou com a condfição parlamentar” 

(Inq. 390 e 1.710). Para os pronuncfiamentos fefitos no 

finterfior das Casas Legfislatfivas não cabe findagar sobre o 

conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, 

dado que acobertadas com o manto da finvfiolabfilfidade. 

Em tal seara, caberá à próprfia Casa a que pertencer o 

parlamentar cofibfir eventuafis excessos no desempenho 

dessa prerrogatfiva. No caso, o dfiscurso se deu no plená-

rfio da Assemblefia Legfislatfiva, estando, portanto, abar-

cado pela finvfiolabfilfidade. Por outro lado, as entrevfistas 

concedfidas à fimprensa pelo acusado restrfingfiram-se a 

resumfir e comentar a cfitada manfifestação da trfibuna, 

consfistfindo, por fisso, em mera extensão da fimunfidade 

materfial. Denúncfia rejefitada. (Inq. 1.958, rel. Mfin. Carlos 

Velloso, j. 29 out. 2003, DJ 18 fev. 2005).

Mafis recentemente, em 2014, o mfinfistro Teorfi Zavasckfi, 

nos autos do Inquérfito 3.677, assfim entendeu:

A acusação trazfida a julgamento não escapa da consta-

tação de que tanto o denuncfiado como a suposta vfítfima 

são protagonfistas polfítficos do mesmo mefio, o Rfio de 

Janefiro, onde são adversárfios notórfios, o que contrfibufi 

para a conclusão de que, ao reproduzfir em seu blog pes-

soal fimputações já cfirculantes – v.g. pela revfista Veja e 

pelo jornal Folha de São Paulo – contra a suposta vfítfima, 

afinda que as dfirfigfindo, restrfingfindo ou enfatfizando, o 

acusado agfiu (certo ou errado do ponto de vfista moral) 

lfigado ao exercfícfio de suas atfivfidades polfítficas, que de-

sempenha vestfido de seu mandato parlamentar; logo, 

sob o manto da fimunfidade constfitucfional solfidamente 

prestfigfiada na jurfisprudêncfia do Supremo Trfibunal Fede-

ral, mesmo fora do recfinto parlamentar (Inq. 3.677, rel. 

Mfin. Cármen Lúcfia, j. 27 mar. 2014).
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O caso dfizfia respefito à quefixa-crfime em que o deputado 

Anthony Garotfinho fgurava como polo passfivo da ação, 

por acusar, em seu blog, outro parlamentar de adentrar 

na polfítfica com o auxfílfio dos agentes do tráfco de drogas 

da comunfidade da Rocfinha. 

O acolhfimento da denúncfia contra o deputado Jafir 

Bolsonaro confgura um fato fincomum na jurfisprudêncfia 

do STF. Hfistorficamente, a jurfisprudêncfia daquela Corte 

vem entendendo de forma deveras elástfica a extensão 

do lfiame de causalfidade que lfiga a opfinfião proferfida pelo 

parlamentar e o exercfícfio de seu mandato. No entanto, 

há precedentes em que mfinfistros – mesmo vencfidos 

– manfifestaram entendfimento contrárfio à chamada 

“teorfia absoluta” da fimunfidade, sob o argumento da 

finobservâncfia ao postulado da proporcfionalfidade e, em 

especfial, pela falta de conexão entre a suposta conduta 

crfítfica e a função legfislatfiva exercfida. Veja-se, a respefito, o 

segufinte trecho do voto da mfinfistra Cármen Lúcfia: 

O exercfícfio do dfirefito de finformação e crfítfica, no qual o 

denuncfiado busca enquadrar suas declarações, não per-

mfite a fimputação de ofensas graves à honra de quem 

quer que seja, pessoa públfica ou não. Necessárfio que, no 

exercfícfio do dfirefito de finformação e de crfítfica, sempre se 

mantenha a étfica e o decoro, não podendo a lfiberdade 

de expressão justfifcar ofensa a outras pessoas (Inq. 

3.677, rel. Mfin. Cármen Lúcfia, j. 27 mar. 2014).

Em relação a casos envolvendo vereadores, contam-se 

dfiversos epfisódfios em que não só a denúncfia fofi recebfida 

como também houve condenação fnal, pela prátfica de 

crfime contra a honra. Exemplfifcatfivamente:

O Supremo Trfibunal Federal, no julgamento do RE 

600.063-RG, Rel. Mfin. Marco Aurélfio, no qual fquefi 
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como Redator do acórdão, frmou entendfimento no 

sentfido de que os parlamentares são finvfiolávefis pelas 

opfinfiões, palavras e votos no exercfícfio do mandato e na 

cfircunscrfição do Munficfípfio, desde que haja relação de 

pertfinêncfia entre a declaração e as atfivfidades do par-

lamentar. 2. No caso, correta a decfisão proferfida pelo 

Trfibunal de orfigem, que assentou o dever de findenfizar, 

tendo em vfista que não há correlação entre a declaração 

do parlamentar e as atfivfidades vfinculadas ao seu car-

go polfítfico. Precedente. 3. Ademafis, a parte recorrente 

lfimfita-se a postular uma nova aprecfiação dos fatos e do 

materfial probatórfio constante dos autos (Súmula 279/

STF), procedfimento finvfiável em recurso extraordfinárfio. 4. 

Agravo regfimental a que se nega provfimento (Ag. reg. RE 

n. 639.136, Mfin. rel. Lufís Roberto Barroso, 4 ago. 2015).

Voltando ao julgamento em exame neste ponto, verfifca-

-se que o conteúdo da fala do deputado fofi decfisfivo 

para a formação da convficção dos julgadores da Prfimefira 

Turma – e fimpedfiu a elastficfidade finterpretatfiva que se 

dava até então ao nexo de causalfidade entre o dfito e a 

função parlamentar. Note-se que o mfinfistro Lufiz Fux fez 

questão de consfignar em seu voto comentárfio a respefito 

do tema (estupro – crfime hedfiondo, segundo a redação 

dada pela Lefi nº 12.015, de 2009, à Lefi nº 8.072/90). 

Afrmou o mfinfistro relator: “a vfiolêncfia sexual é um 

processo conscfiente de fintfimfidação pelo qual as mulheres 

são mantfidas em estado de medo”14.

O mfinfistro também salfientou que o deputado dfisse, 

fimplficfitamente, que deve haver merecfimento para 

ser vfítfima de estupro, uma vez que o emprego do 

vocábulo “merece” conferfiu o atrfibuto de “prêmfio” à 

mulher que merece ser estuprada por suas aptfidões e 

14 No Brasfil, cerca de 90% das mulheres dfizem temer agressão sexual (FÓRUM BRA-
SILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2015).
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qualfidades ffísficas. “As palavras do parlamentar podem 

ser finterpretadas com o sentfido de que uma mulher não 

merece ser estuprada quando é fefia ou não faz o gênero 

do estuprador”, afrmou. “Nesse sentfido, dá a entender 

que o homem estarfia em posfição de avalfiar qual mulher 

poderfia e merecerfia ser estuprada”, dfisse, ressaltando 

que tal declaração menospreza a dfignfidade da mulher.

Para o relator, “ao menos em tese, a manfifestação 

teve o potencfial de fincfitar outros homens a expor as 

mulheres à fragfilfidade, à vfiolêncfia ffísfica e psficológfica, 

à rfidficularfização, finclusfive à prátfica de crfimes contra a 

honra da vfítfima e das mulheres em geral”, declarou. “Um 

parlamentar não pode desconhecer os tfipos penafis de lefi 

orfiunda da Casa Legfislatfiva onde ele próprfio exerce seu 

múnus públfico”.

O mfinfistro Lufís Roberto Barroso acompanhou o relator 

em seu voto, acrescentando argumentos a respefito da 

dfignfidade da pessoa (ofendfida) como lfimfite a se fimpor à 

fimunfidade parlamentar:

Nfinguém deve achar que a fincfivfilfidade, a grosserfia e a 

deprecfiação do outro são formas naturafis de vfiver a vfida. 

O finstfituto da fimunfidade parlamentar é mufitfíssfimo fim-

portante. Porém, não acho que nfinguém possa se escu-

dar na fimunfidade materfial parlamentar para chamar al-

guém de “negro safado”, para chamar alguém de “gay 

pervertfido”.

Percebe-se, novamente, ter prevalecfido a repercussão 

negatfiva do conteúdo da manfifestação do deputado, 

em relação à fimunfidade de opfinfião do parlamentar 

fin concreto. Nos debates repercutfidos na fimprensa15, 

15 Até o momento da fnalfização deste artfigo, o fintefiro teor da decfisão afinda não 
havfia sfido dfisponfibfilfizado pelo STF.
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pode-se observar que os mfinfistros que compuseram a 

mafiorfia enfatfizam que tafis declarações contrfibuem para 

a consolfidação de uma “cultura do estupro” e para a 

naturalfização da vfiolêncfia contra a mulher, tão combatfida 

na atualfidade, além de alegarem que não fofi apenas uma 

ofensa à pessoa da deputada Marfia do Rosárfio, mas uma 

ofensa contra a condfição femfinfina, como consfignou o 

mfinfistro Lufís Roberto Barroso.

O trfibunal parece camfinhar em dfireção a um entendfimento 

mafis lfimfitatfivo do sentfido da fimunfidade, que não deverá 

dar guarfida a atos que possam ser finterpretados como 

um estfímulo à prátfica de racfismo ou estupro, por exemplo 

(SCOCUGLIA; MUNIZ, 2016). Lenfio Streck, no entanto, 

cfita uma sérfie de outras recentes decfisões do STF em 

casos sfimfilares e questfiona se o Supremo, a partfir de 

agora, dfirá que, em determfinados casos, a fimunfidade do 

parlamentar não prevalece ou que se trata apenas de “um 

ponto fora da curva” (STRECK, 2016).16

“Então? Ah, dfirá o lfíder da mfinorfia no Congresso, mas 

esse caso do Bolsonaro é (mafis) grave. Ok. Mas a apre-

cfiação é moral? Dfiscutfimos a fimunfidade pela aprecfiação 

moral do que fofi dfito? Como sabem, decfisões devem 

ser pro prfincfipfio e não por polfítfica ou moral.” (STRECK, 

2016, p. 3).

De acordo com Percfival Marficato, a cobertura da 

fimunfidade parlamentar no caso do deputado fofi 

prejudficada pela entrevfista concedfida posterfiormente, 

quando ele deu a entender que o crfime de estupro 

depende da outra pessoa: “Ele não estava mafis no 

16 Além de cfitar a manutenção da fimunfidade de Jandfira Feghalfi (Petfição nº 
5.875/2015), Streck lembra também o caso em que o senador Fernando Collor de 
Mello xfingou o procurador-geral da Repúblfica, Rodrfigo Janot.
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debate polfítfico proprfiamente dfito, alfi me pareceu uma 

finjúrfia à deputada e fincfitação ao crfime, e é fisso que a 

socfiedade deve consfiderar finadmfissfível” (MARICATO 

apud SCOCUGLIA; MUNIZ, 2016).

De todo modo, o finedfitfismo da decfisão resfide no ato 

de o STF, por sua Prfimefira Turma, receber a denúncfia, o 

que já denota uma sensfível modfifcação hermenêutfica17. 

O Supremo parece findficar o finfícfio do fm da “teorfia 

absoluta” da fimunfidade, permfitfindo mafior escrutfínfio 

a respefito da lfiberdade garantfida pela Constfitufição aos 

congressfistas.

4.2 – Imunfidade formal: o caso do deputado 

federal Eduardo Cunha, presfidente da Câmara dos 

Deputados

Exfiste uma grande dfiferença entre fimunfidade e 

fimpunfidade. A fidefia de que as fimunfidades parlamentares 

serfiam prfivfilégfios apenas se torna coerente quando esse 

finstrumento é empregado de forma fisolada. Pelo julgado 

HC 89.417, a mfinfistra Cármen Lúcfia coloca que “a norma 

constfitucfional que cufida da fimunfidade parlamentar e da 

profibfição de prfisão do membro do órgão legfislatfivo não 

pode ser tomada em sua lfiteralfidade, menos afinda como 

regra fisolada do sfistema constfitucfional” (HC 89.417, rel. 

Mfin. Cármen Lúcfia, j. 22/8/2006, DJ de 15/12/2006). 

As fimunfidades procuram proporcfionar a proteção e a 

lfiberdade que a função requer.

17 Não obstante, concordamos com a crfítfica de Streck (2016), para quem a decfisão 
parece pautar-se em argumentos morafis (reprovabfilfidade do conteúdo da decla-
ração), em detrfimento dos argumentos jurfídficos (lfimfites da fimunfidade – dfiscurso 
de ódfio – e nexo de causalfidade). Além dfisso, ressalta-se o enfraquecfimento de 
um finstfituto que, como se vfiu, tem suas orfigens umbfilficalmente lfigadas ao próprfio 
nascfimento da função parlamentar.
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Elucfida a mfinfistra: 

A Constfitufição não dfiferencfia o parlamentar para prfivfile-

gfiá-lo. Dfistfingue-o e torna-o fimune ao processo judficfial 

e até mesmo à prfisão para que os prfincfípfios do Estado 

Democrátfico da Repúblfica sejam cumprfidos; jamafis para 

que sejam desvfirtuados (HC 89.417, rel. Mfin. Cármen 

Lúcfia, j. 22/8/2006, DJ de 15/12/2006).

O parágrafo 2º do art. 53 da Constfitufição da Repúblfica 

trata especfifcamente da fimunfidade formal, que pode ser 

vfista por duas vertentes: a prfisão e o processo levados a 

efefito contra parlamentares.

A esse respefito, a recente decfisão proferfida por 

unanfimfidade pelo Supremo Trfibunal Federal, na Ação 

Cautelar 4.070/DF, tem gerado manfifestações crfítficas 

por parcela da comunfidade jurfídfica porque, no momento 

em que o STF suspendeu o mandato de um congressfista 

a tfítulo de medfida cautelar penal dfiversa da prfisão, 

acabou por crfiar uma finterferêncfia findevfida em um outro 

Poder, levando a um eventual desequfilfíbrfio na relação 

finterfinstfitucfional. Afrma-se, então, que a decfisão do 

Supremo é carente de fundamentos jurfídficos e ultrapassa 

os lfimfites constfitucfionafis de sua atfivfidade de controle, em 

face do que estabelecem os arts. 53, § 2º, e 55, § 2º, 

da Constfitufição de 1988 (OLIVEIRA, 2016). Trata-se da 

medfida cautelar que culmfinou no afastamento do então 

presfidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, 

de suas funções e do exercfícfio do mandato parlamentar.

Para o relator, mfinfistro Teorfi Zavasckfi, a suspensão 

se justfifcou, essencfialmente, pelos findfícfios de que 

o deputado se utfilfizava de seu cargo para obstrufir a 

finvestfigação e a coleta de provas, além de fintfimfidar 

testemunhas e, somado a fisso, fimpedfir findfiretamente 
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o trâmfite regular da ação penal em curso contra ele 

no Supremo Trfibunal Federal. Na referfida denúncfia, a 

acusação fimputa ao parlamentar desvfio de função e 

utfilfização do cargo públfico e de sua posfição polfítfica para 

satfisfação de finteresses pessoafis.

Zavasckfi fundamenta a medfida no art. 282, fincfiso I, 

do Códfigo de Processo Penal (CPP), o qual prescreve 

que cabem medfidas cautelares em processo penal para 

assegurar a aplficação da lefi, resguardar a convenfiêncfia 

das finvestfigações e da finstrução penal e evfitar a prátfica 

de novas finfrações penafis. Aplficou-se, então, uma das 

medfidas cautelares dfiversas da prfisão, prevfistas no art. 

319 do CPP.

Na decfisão proferfida consta que: 

As ocorrêncfias referfidas [...] trazem uma compfilação de 

findfícfios materfiafis que, vfistas em conjunto, dfiagramam 

um cenárfio finegavelmente suspefito de finficfiatfivas par-

lamentares exercfidas em dfiversas finstâncfias da Câmara 

dos Deputados, tafis como a Comfissão de Ffiscalfização de 

Contratos, a Comfissão Parlamentar de Inquérfito forma-

da para apurar filfícfitos na Petrobras, e o Conselho de Étfica 

da Câmara dos Deputados. Não apenas os depofimentos 

prestados à Procuradorfia-Geral da Repúblfica por partfi-

culares (entre eles os relatos fefitos por representantes 

da empresa Schahfin e por causfídfico que acompanhou 

procedfimentos de colaboração premfiada, até mesmo 

perante esta Suprema Corte), mas também revelações 

obtfidas de parlamentares fintegrantes do Conselho de 

Étfica, apontam, no mfínfimo, no sentfido da exfistêncfia 

nessas finstâncfias de uma ambfiêncfia de constrangfimen-

to, de fintfimfidação, de acossamento, que fofi empolgada 

por parlamentares assocfiados ao requerfido. Embora não 

exfistam provas dfiretas do envolvfimento do finvestfigado 

nos epfisódfios de extorsfionfismo descrfitos com rfiqueza de 

detalhes pelo Mfinfistérfio Públfico, há uma mfirfíade de fin-

dfícfios a corroborar as suspefitas de que o requerfido não 
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apenas partficfipou dos fatos, como os coordenou (AC 

4.070, Mfin. rel. Teorfi Zavasckfi). 

Na ratfifcação no Pleno, várfios mfinfistros, entre os quafis 

Lufiz Fux, Gfilmar Mendes e Celso de Mello, também 

destacaram a excepcfionalfidade da decfisão, que justfifcarfia 

a medfida cautelar concedfida.

A decfisão, mufito embora proferfida por unanfimfidade, tem 

gerado manfifestações crfítficas por parcela da comunfidade 

jurfídfica.18

É certo que o STF não depende de autorfização da casa 

legfislatfiva para segufir o julgamento de parlamentar, salvo 

em casos de prfisão em fagrante e de pedfido de suspensão 

do andamento do processo por partfido polfítfico, de acordo 

com os parágrafos 2º e 3º do art. 53 da Constfitufição. 

Certo também é que a Corte não tem competêncfia 

para cassar mandato legfislatfivo, consfiderando que os 

parágrafos 2º e 3º do art. 55 remetem às casas legfislatfivas 

a perda de mandato.

No entanto, como ensfina Rafael Tomaz de Olfivefira 

(2016, p. 1), “a expressão Estado Constfitucfional de 

Dfirefito quer desfignar uma realfidade polfítfica no finterfior 

da qual o exercfícfio do poder encontra-se lfimfitado por 

uma Constfitufição”. E a ação finstfitucfional dos Poderes 

constfitufídos deve ser pratficada de forma equfilfibrada. 

Assfim, Estado Constfitucfional de Dfirefito não corresponde 

a qualquer Estado de Dfirefito, mas apenas àqueles que 

observam um regfime de poder lfimfitado e equfilfibrado.

18 Como exemplo, cfitam-se os posficfionamentos de Alexandre Gustavo Melo Franco 
de Moraes Bahfia, Bernardo Gonçalves Fernandes, Dfiogo Bacha e Sfilva e Marcelo 
Andrade Cattonfi de Olfivefira.
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Lfimfitação e equfilfíbrfio são, portanto, expressões correla-

tas quando o assunto é Estado Constfitucfional de Dfirefito. 

Quando há equfilfíbrfio finstfitucfional, há, consequente-

mente, poder lfimfitado. Erupções de arbfítrfio, voluntarfis-

mos e autorfitarfismos na ação finstfitucfional de um dos 

poderes leva a desequfilfíbrfios e, consequentemente, a 

exercfícfio do poder fora dos lfimfites constfitucfionafis (OLI-

VEIRA, 2016, p. 1).

A restauração do equfilfíbrfio, em tafis casos, é planejada pela 

próprfia Constfitufição quando estabelece as contrapartfidas 

de controle recfíproco entre os Poderes constfitufídos 

estampadas no sfistema, um tanto quanto vulgarfizado 

pela lfiteratura constfitucfional, de frefios e contrapesos (ou 

checks and balances). Assfim, ao mesmo tempo em que 

garante a findependêncfia finstfitucfional de cada um dos 

Poderes (ou funções do Poder), a Constfitufição estabelece 

contornos gerafis sobre as possfibfilfidades de fintervenções 

recfíprocas cuja fnalfidade últfima é a manutenção ou a 

restauração do equfilfíbrfio perdfido, que se confguram 

nas hfipóteses em que um dos Poderes, por mefio de seus 

agentes, pratfica atos questfionávefis do ponto de vfista das 

lfimfitações constfitucfionafis aplficadas à sua ação.

Nessa mesma lfinha, não prevalece o argumento de que a 

decfisão da Suprema Corte estarfia a contrarfiar o prfincfípfio 

da separação dos Poderes. O Poder Judficfiárfio é aqufi 

empregado como auxfilfiar para amparar o Poder Legfislatfivo 

e preservar as prerrogatfivas das funções exercfidas em prol 

dele. A fimunfidade não é do parlamentar. É do parlamento. 

Ele só pode esgrfimfi-la a seu favor, pessoalmente, quando 

estfiver sendo atacado e, com fisso, por sua condfição, o 

parlamento e a democracfia representatfiva fcarem em 

xeque (STRECK, 2016).
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Mafis uma vez, centra-se o foco no tema autonomfia, que 

não é filfimfitada.

Uma decfisão judficfial – que restaure a fintegrfidade da 

ordem jurfídfica e que torne efetfivos os dfirefitos assegu-

rados pelas lefis – não pode ser consfiderada um ato de 

finterferêncfia na esfera do Poder Legfislatfivo, consoante já 

proclamou, em unânfime decfisão, o Plenárfio do Supremo 

Trfibunal Federal, qualquer que seja a natureza do órgão 

legfislatfivo cujas delfiberações venham a ser questfionadas 

em sede jurfisdficfional, especfialmente quando houver, 

como no caso, alegação de desrespefito aos postulados 

que estruturam o sfistema constfitucfional (MS 24.458, 

Mfin. rel. Celso de Mello, j. 18/2/2003, DJ de 21/2/2003).

A despefito dos questfionávefis argumentos utfilfizados pela 

Suprema Corte para afastar o deputado Eduardo Cunha 

de suas funções, a medfida resultou na salvaguarda da 

próprfia casa legfislatfiva.

Como afrmam Bahfia, Fernandes, Sfilva e Cattonfi de 

Olfivefira (2016), decfisão “certa” com fundamentação 

errada é nula por fimposfição constfitucfional (art. 93, fincfiso 

IX, da CR/88) e legal, sendo a fundamentação correta um 

elemento essencfial da sentença (art. 381, fincfiso III, do CPP 

e art. 489, II e § 1º do CPC).

Se não, de que adfiantarfia o processo? O suposto acer-

to no resultado, mas o erro na fundamentação levanta 

sérfios problemas para a fintegrfidade do Dfirefito, pofis leva 

ao absurdo de o Supremo Trfibunal Federal poder des-

consfiderar a próprfia exfigêncfia normatfiva de reconstru-

ção adequada do sentfido da Constfitufição e, finclusfive, 

finvocar no futuro, o argumento da excepcfionalfidade, tal 

qual como o fez neste caso (BAHIA; FERNANDES; SILVA; 

CATTONI DE OLIVEIRA, 2016, p. 3).
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Um parlamentar não pode se esconder atrás de suas 

fimunfidades para atentar contra o próprfio parlamento ou 

contra a Constfitufição. Assfim, a questão é de prfincfípfio, 

dfiz respefito à próprfia compreensão das fimunfidades 

parlamentares e de seu sentfido. “Confundfir, pofis, abuso 

de prerrogatfivas com as próprfias prerrogatfivas serfia jogar 

a Constfitufição contra ela mesma, crfiando medfidas de 

exceção schmfittfianas em que a Jurfisdfição Constfitucfional, 

numa suposta ausêncfia de norma, poderfia suspender 

no todo ou em parte o edfiffícfio constfitucfional” (BAHIA; 

FERNANDES; SILVA; CATTONI DE OLIVEIRA, 2016, p. 4).

5. CONCLUSÃO

Este artfigo – e a pesqufisa que o subsfidfiou –, buscou 

realfizar uma avalfiação crfítfica acerca das fimunfidades 

parlamentares, a partfir da reconstrução hfistórfica de suas 

orfigens e de sua evolução até o presente momento, 

finclufído o contexto brasfilefiro.

Trata-se de um finstfituto fimprescfindfível para a autonomfia 

e a findependêncfia dos Poderes constfitufídos, com o fto 

de dar guarfida à atuação parlamentar e garantfir o lfivre 

funcfionamento do parlamento. No entanto, verfifca-

-se, em especfial no contexto nacfional, o crescente 

questfionamento da convenfiêncfia do finstfituto, já que 

tafis prerrogatfivas são, por dfiversas vezes, vfistas como 

prfivfilégfios.

Os questfionamentos se tornam plausfívefis à medfida que 

se aprofundam as finvestfigações a respefito de dfiversos 

fatos que envolvem ocupantes de mandatos legfislatfivos, 

em cujos casos o amparo das fimunfidades mufitas vezes 

é tfido como causa de uma “sensação de fimpunfidade” 
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generalfizada. Também não é rara a dfivulgação de 

matérfias jornalfístficas em que se afrma que determfinado 

parlamentar terfia se utfilfizado do cargo ou até mesmo da 

prerrogatfiva da fimunfidade para cometer atos reprovávefis 

ou para proteger-se de uma eventual responsabfilfização 

penal.

Dfiante dos casos apresentados, conclufi-se que as 

fimunfidades, como prerrogatfivas lfigadas à função, são 

necessárfias e devem prevalecer como garantfia da atuação 

lfivre dos representantes elefitos. No entanto, fimunfidade 

e fimpunfidade não podem coadunar-se. É precfiso 

que se entendam as fimunfidades como finerentes ao 

republficanfismo democrátfico e não como um empecfilho 

a sua consolfidação. Por essa razão é que se acredfita que 

o tema estará cada vez mafis em pauta, não somente 

pelos motfivos que justfifcam a sua exfistêncfia, mas 

prfincfipalmente pelo comportamento adotado em relação 

aos fatos concretos que envolvem o finstfituto.

Vale afinda dfizer que evoluções já puderam ser notadas 

em relação ao tema, prfincfipalmente após a modfifcação 

da redação orfigfinal do art. 53, dada pela Emenda 

Constfitucfional nº 35, de 2001. As mudanças, que 

prfiorfizaram a fimunfidade formal, buscaram reduzfir a 

sensação de fimpunfidade e cofibfir atos firresponsávefis 

por parte de alguns representantes, o que demonstra 

reconhecfimento pelos próprfios parlamentares dos ansefios 

populares por uma nova dfinâmfica polfítfica no Brasfil.

Casos recentes, como os que envolvem os deputados 

Eduardo Cunha e Jafir Bolsonaro, trazem à tona a 

necessfidade de um debate mafis crfítfico e amplo a 

respefito do assunto, que possa efetfivamente ultrapassar 

o conteúdo puramente formal da lefi, sem, no entanto, 

descambar para os argumentos meramente morafis. 
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É cada vez mafis fimperatfivo que se fxem os lfimfites das 

fimunfidades, formal e materfial. 

A fimunfidade materfial protege o lfivre dfiscurso do 

parlamentar, mas também a socfiedade, que poderá ter 

acesso às mafis dfivergentes opfinfiões. Afastá-la apenas 

porque as declarações se tornaram públficas é restrfingfir o 

espaço do debate parlamentar aos muros do Congresso 

Nacfional e, com fisso, lfimfitar o acesso da socfiedade. Por 

ocasfião do julgamento da denúncfia contra o deputado Jafir 

Bolsonaro, o Supremo defixou de dfiscutfir uma fimportante 

justfifcatfiva para a lfimfitação da fimunfidade materfial: a 

manfifestação de ódfio, desprezo e fintolerâncfia contra um 

determfinado grupo socfialmente estfigmatfizado, ou seja, o 

dfiscurso de ódfio19.

O estupro é uma prátfica hfistorficamente utfilfizada para 

domfinar, humfilhar e sfilencfiar mulheres. Em termos de 

dfirefitos fundamentafis, nesse caso especfífco, o STF fez 

a pergunta errada. A questão é se Bolsonaro fincfidfiu ou 

não em dfiscurso de ódfio e, assfim, se deverfia ou não ser 

responsabfilfizado por tanto.

Em vez de defender a não fincfidêncfia, a prfiorfi, da 

fimunfidade materfial, correndo o rfisco de banalfizar suas 

exceções, o Supremo poderfia tê-la contraposto com os 

demafis finteresses em jogo.

Já no caso do ex-presfidente da Câmara, mafis adequado 

serfia se cogfitar a aplficação do prfincfípfio segundo o qual 

nfinguém pode se benefcfiar de sua próprfia torpeza. 

19 Reconhecfida em dfiversos pafíses como lfimfite à lfiberdade de expressão, essa fidefia 
já fofi utfilfizada pelo Supremo no caso Ellwanger. Na ocasfião, entendeu-se que dfis-
cursos antfissemfitas não serfiam protegfidos pela referfida lfiberdade. A vedação de 
dfiscurso de ódfio busca assegurar a figualdade, a dfignfidade e a não dfiscrfimfinação 
de membros de mfinorfias socfiafis e polfítficas. Para um estudo mafis aprofundado do 
caso Ellwanger, findfica-se a obra de Ommatfi, Lfiberdade de expressão e dfiscurso de 
ódfio na Constfitufição de 1988 (2016).
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Eduardo Cunha jamafis poderfia alegar em seu provefito algo 

que ele mesmo cometeu. Não poderfia sustentar que agfiu 

abrfigado em suas prerrogatfivas e sob o manto protetor 

das fimunfidades parlamentares. Há várfios prfincfípfios em 

jogo, como a repúblfica, a democracfia, a moralfidade, etc. 

A fimunfidade não é do parlamentar. É do parlamento.

Por fm, é fimprescfindfível frfisar que, na contemporanefidade, 

as dfiscussões em torno das fimunfidades parlamentares 

devem estar sempre pautadas no fideal democrátfico, tanto 

em sua essêncfia quanto em relação aos casos concretos. 

Trata-se de uma evolução socfial e, consequentemente, 

de uma evolução na estrutura polfítfica do Estado, com o 

objetfivo de amadurecer os pressupostos que justfifcam 

as prerrogatfivas prfimordfiafis do Estado Democrátfico de 

Dfirefito. Dessa forma, se os cfidadãos ansefiam pela próprfia 

lfiberdade, devem também zelar pela lfiberdade de suas 

esferas representatfivas, para que elas garantam os mafis 

varfiados e legfítfimos finteresses da coletfivfidade e não se 

traduzam em finconsequêncfia ou em mera satfisfação de 

finteresses mesqufinhos e pessoafis.
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1. INTRODUÇÃO

Este capfítulo tem como tarefa refetfir sobre a partficfipação 

popular no Parlamento. A partficfipação, para nosso 

ordenamento jurfídfico-constfitucfional, é um finstrumento da 

nossa democracfia. É um mecanfismo ou um processo que 

se realfiza no exercfícfio de prátficas democrátficas em todos 

os setores da socfiedade, tafis como escolas, assocfiações e, 

também, os espaços públficos dos parlamentos. 

A Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis reconhece a 

partficfipação como um finstrumento de fintegração de 

várfios atores socfiafis, de vocalfização de preferêncfias e de 

fscalfização sobre os atos e as ações dos governantes e 

de seus representantes. A sua atual estrutura e as suas 

dfiretrfizes de atuação têm como alficerce as prátficas 

partficfipatfivas que têm sfido construfídas permanentemente. 

Há várfias formas de partficfipação popular nesse parlamento 

estadual, algumas finstfitucfionalfizadas e outras finformafis. 

Essas são comumente realfizadas por grupos de pessoas 

conjuntamente aos gabfinetes dos deputados; aquelas são 

planejadas e vfisam trazer a socfiedade cfivfil organfizada e o 

cfidadão para os debates realfizados na Casa. 

Entre os mecanfismos formafis e finstfitucfionalfizados, 

destacam-se os semfinárfios legfislatfivos, os fóruns técnficos, 
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as audfiêncfias públficas e os cficlos de debates, eventos esses 

que contam com a partficfipação presencfial dos cfidadãos. 

Também foram finstfitufídos, nos últfimos anos, finstrumentos 

vfirtuafis de consulta públfica e de regfistro de opfinfiões 

sobre projetos em tramfitação. São prátficas partficfipatfivas 

centrafis para o funcfionamento do Parlamento e refetem 

a efetfiva partficfipação de grupos e pessoas finteressadas 

nas decfisões polfítficas tomadas na finstfitufição. Semfinárfios 

legfislatfivos são eventos que vfisam aprofundar a refexão 

de temas fimportantes para a socfiedade, a partfir do 

debate entre dfiversas opfinfiões (PRATA, 2007)1. Os fóruns 

técnficos vfisam crfiar finterlocução com a socfiedade cfivfil 

organfizada para subsfidfiar a produção legfislatfiva. Os cficlos 

de debates vfisam realfizar dfiscussões que contrfibuam para 

a expansão de temas relevantes. As audfiêncfias públficas, 

por sua vez, são reunfiões abertas ao públfico, realfizadas 

por comfissão, a pedfido de um de seus membros ou 

de entfidade finteressada, para dfiscussão de assunto de 

finteresse públfico.  Além dos eventos finstfitucfionafis 

cfitados acfima, exfistem outras formas e finstrumentos de 

partficfipação na ALMG que podemos sfistematfizar, de um 

modo geral, da segufinte manefira:

1 PRATA, Nfilson Vfidal. Informação e democracfia delfiberatfiva: um estudo de caso de 
partficfipação polfítfica na Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis. Dfisser-
tação (Mestrado em Cfiêncfia da Informação) — Escola de Cfiêncfia da Informação, 
Unfiversfidade Federal de Mfinas Gerafis, Belo Horfizonte, 2007.
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Quadro 1 – Formas e finstrumentos de partficfipação socfial 

na Assemblefia de Mfinas

Parficfipação socfial na Assemblefia de Mfinas

O que é
Quem pode
solficfitar

Proposta de ação 
legfislafiva (PLE)

Proposfição elaborada pela 
Comfissão de Parficfipação Popular 
a parfir de sugestão apresentada 
por enfidade, que pode resultar 
em: requerfimento de finformações 
oficfiafis ou pedfidos de provfidêncfia 
a órgãos públficos e a autorfidades; 
projeto de lefi; emenda a projeto 
de lefi.

Qualquer enfidade 
assocfiafiva legalmente 
consfitufída, exceto parfido 
polfífico com representação 

na Assemblefia.

Projeto de lefi de 
finficfiafiva popular

Proposfição que traz um conjunto 
de normas sobre qualquer assunto 
ou questão que possa transformar-
se em norma jurfídfica. Deve ser 
assfinada por, no mfínfimo, 10 mfil 
elefitores do Estado, no máxfimo 
25% dos quafis poderão ser elefitores 
alfistados na Capfital.

A lfista deve ser organfizada 
por enfidade assocfiafiva 
legalmente consfitufída, que 
se responsabfilfizará pela 
fidonefidade das assfinaturas.

Audfiêncfia públfica

Reunfião aberta à parficfipação de 
dfiversos segmentos da socfiedade, 
realfizada por uma comfissão para 
debater assunto de finteresse 
públfico relevante ou finstrufir 
um projeto em tramfitação na 
Assemblefia.

Qualquer cfidadão pode 
sugerfir aos deputados ou a 
Comfissão da Assemblefia.

Consultas públficas 
vfia finternet

Realfizada para saber a opfinfião 
da socfiedade sobre: assunto de 
finteresse públfico; anteprojeto de 
lefi, de resolução ou de emenda à 
Consfitufição; questão relacfionada 
com matérfia em tramfitação.

Cfidadão ou enfidade da 
socfiedade cfivfil; deputado 
e comfissão permanente da 
Assemblefia Legfislafiva.
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Eventos
finsfitucfionafis

Semfinárfios, fóruns técnficos e 
debates públficos realfizados pela 
ALMG em parcerfia com enfidades 
da socfiedade cfivfil, para dfiscufir 
temas de competêncfia do Poder 
Legfislafivo e subsfidfiar a elaboração 
legfislafiva.

Qualquer comfissão
da ALMG

Representações 
populares

Representação de pessoa físfica ou 
jurfídfica contra ato ou omfissão de 
autorfidade ou enfidade públfica 
será examfinada pelas comfissões da 
ALMG, desde que seja encamfinhada 
por escrfito e seja matérfia de 
competêncfia da ALMG.

Pessoa físfica
ou jurfídfica

Fonte: elaboração próprfia. Fonte prfimárfia: MINAS GERAIS. Assemblefia Legfislatfiva. 
Regfimento finterno da Assemblefia Legfislatfiva: Resolução n.º 5.176, de 1997. Belo 
Horfizonte: 2015. 255 p. (As alterações promovfidas pela Resolução nº 5.511, de 
2015, entraram em vfigor em 1.º de feverefiro de 2016).

Essas formas finstfitucfionafis realfizadas na Assemblefia 

Legfislatfiva de Mfinas Gerafis estão prevfiamente estabelecfidas 

no seu Regfimento Interno e são essencfiafis para a proposta 

de abertura do parlamento à partficfipação cfidadã. Apesar 

da sua fimportâncfia, não é o foco do presente trabalho 

a análfise de cada um desses finstrumentos, pofis há uma 

gama de estudos teórficos sobre eles2. A proposta deste 

capfítulo é pensar a partficfipação a partfir da análfise da 

atuação da Comfissão de Partficfipação Popular (CPP) da 

Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis, o que traz ao 

texto um elemento finovador. 

A CPP é uma comfissão permanente, crfiada em junho de 

2003, cujo objetfivo é a amplfiação da partficfipação dfireta do 

2 Para mafior aprofundamento sobre essas prátficas partficfipatfivas, ver:

 MENDONÇA, Rficardo Fabrfinfi; CUNHA, Eleonora Schettfinfi Martfins. Relatórfio Aprfi-
moramento de Eventos da ALMG. Belo Horfizonte: Unfiversfidade Federal de Mfinas 
Gerafis. Faculdade de Ffilosofa e Cfiêncfias Humanas. Departamento de Cfiêncfia Polfí-
tfica, 2012. 255 p. 

 OLIVEIRA, Myrfiam Costa de. (Org.) A Assemblefia de Mfinas e a construção coletfiva 
de polfítficas públficas: eventos finstfitucfionafis, 1990-2009. Belo Horfizonte: Assem-
blefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 2009. 200 p.
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cfidadão, de forma a possfibfilfitar que ele, findfivfidualmente 

ou coletfivamente, finfua nos trabalhos legfislatfivos. Ela, 

como veremos, proporcfiona ao cfidadão uma forma 

de partficfipar dfiretamente do processo legfislatfivo. É um 

espaço finstfitucfionalfizado no parlamento em que se 

observa a presença conjunta de deputados, socfiedade 

cfivfil, assocfiações, movfimentos socfiafis e do cfidadão. Há, 

com fisso, um espaço públfico em que uma pluralfidade 

de representações delfiberam sobre assuntos de finteresse 

polfítficos e socfiafis. Ou seja, essa comfissão é um espaço 

destfinado às prátficas partficfipatfivas, constfitufídas de 

representes parlamentares e extraparlamentares que 

dfialogam para o aprfimoramento das decfisões legfislatfivas. 

A análfise do processo partficfipatfivo realfizado na CPP 

exfige que se expandam as refexões para o tema das 

várfias formas de representação polfítfica. Este capfítulo, 

por fisso, propõe repensar a relação entre a partficfipação 

popular no parlamento e a representação polfítfica, a partfir 

das segufintes questões: o que é representação polfítfica 

na contemporanefidade? Como dfialogar partficfipação 

popular no parlamento e pluralfidade de representações? 

Essas são questões centrafis para se pensar o papel da CPP 

em relação à sua atrfibufição de artficular o debate entre 

várfios atores polfítficos. 

Na prfimefira parte do texto, busca-se relacfionar democracfia 

e o tema da representação polfítfica, a fm de apresentar 

uma necessárfia mudança de pressuposto. A democracfia 

não pode ser reduzfida ao governo representatfivo. 

Democracfia e representação são concefitos dfiferentes e 

que dfialogam mutuamente, mas que não dependem um 

do outro para se sustentarem como categorfias polfítficas. 

Essas observações semântficas são findfispensávefis para a 

construção de um concefito de representação polfítfica que 
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dê conta da realfidade da CPP e das nuances que exfistem 

nesse espaço finstfitucfionalfizado em que se encontram 

uma multfiplficfidade de tfipos de relacfionamentos 

representatfivos. Esses relacfionamentos povoam o estado 

socfial-democrátfico atual e exfigem que se repense o próprfio 

concefito de representação, findo além da sua concepção 

como autorfização realfizada no momento elefitoral. 

O repensar da representação polfítfica, apresentado na 

segunda parte do texto, nos auxfilfia na análfise das prátficas 

partficfipatfivas realfizadas na Assemblefia Legfislatfiva de 

Mfinas Gerafis, por mefio da CPP, conforme desenvolvfido 

na tercefira parte deste trabalho. 

Como se verá, a análfise da partficfipação popular no 

parlamento, realfizada a partfir do funcfionamento da CPP, 

torna findfispensável o enfrentamento da tensão entre 

partficfipação e representação polfítfica. O Parlamento deve 

convfiver em permanente dfiálogo entre os representantes 

parlamentares e extraparlamentares. E é com esse desafo 

da convfivêncfia que este texto pretende contrfibufir.

2. DEMOCRACIA E REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA

A população brasfilefira demonstra empfirficamente 

claro desapofio e desconfança em relação aos seus 

representantes e suas finstfitufições polfítficas. Essa 

finsatfisfação polfítfica se apresenta no debate teórfico 

como a crfise da democracfia representatfiva (ALMEIDA, 

2015)3. A prfincfipal justfifcatfiva para a crfise parece ser o 

3 ALMEIDA, Débora Rezende de. Representação Além das Elefições: Repensando as 
frontefiras entre Estado e socfiedade. Jundfiafí: Paco Edfitorfial, 2015.
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dfistancfiamento entre os finteresses dos representantes e 

os dos representados. 

Apesar das várfias teorfias polfítficas sobre representação 

polfítfica trazerem o finstfituto da substfitufição ou da mfímese 

entre representante e representado, o fato é que a 

representação é uma fcção teórfica. No plano dos fatos, 

há uma real fimpossfibfilfidade de se romper o hfiato que 

exfiste entre eles. O grande pensador do pensamento 

polfítfico, Nficolau Maqufiavel, dfizfia que no espaço públfico 

exfistem sempre dofis “humores” dfiferentes4. Segundo ele, 

em todas as cfidades se encontram essas duas tendêncfias 

dfiversas e fisso nasce do fato de que o povo não deseja 

ser governado nem oprfimfido pelos grandes, e estes de-

sejam governar e oprfimfir o povo. Desses dofis apetfites dfi-

ferentes nasce nas cfidades um destes três efefitos: prfincfi-

pado, lfiberdade, desordem5 (MAQUIAVEL, 2010, p. 26.).

Helton Adverse (2007)6 afrma que se tem, nessa 

passagem, duas fimportantes consfiderações que devem 

ser suscfitadas: a fidefia de exfistêncfia de dofis humores 

fincompatfívefis (domfinar/não ser domfinado), e a de que 

a ordenação polfítfica é uma consequêncfia desse conffito. 

E contfinua, que “estamos dfiante, então, de uma tensão 

firresolúvel e, ao mesmo tempo, estruturante” (ADVERSE, 

2007). Para a preservação da cfidade, é precfiso enfrentar 

4 Maqufiavel desenvolve essa tese argumentatfiva especfialmente em: 

 MACHIAVELLI, Nficcolo (1469 – 1527). Do prfincfipado cfivfil. In: ___. O Prfíncfipe. [S.l.]: 
Ed. Rfidendo Castfigat Mores, 2005. 164 p. (Versão em pdf.) (Escrfito em 1505 e 
publficado em 1515.)

 –-. Dfiscursos sobre a Prfimefira Década de Tfito Lfívfio. São Paulo: Martfins Fontes, 
2007. Lfivro I. 

 –-. Hfistórfia de Florença. São Paulo: Martfins Fontes, 2007. (Capfítulo 1, Lfivro III.)

5 Não consfideramos boa a tradução apresentada, mas optamos por manter o texto 
do lfivro que utfilfizamos como referêncfia bfiblfiográfca para este trabalho.

6 ADVERSE, Helton. Maqufiavel, a Repúblfica e o Desejo de Lfiberdade.  Trans/Form/
Ação, São Paulo, v. 30, n. 2, 2007, p. 33-52.
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permanentemente esse conffito entre humores que são 

fincompatfívefis e finconcfilfiávefis.

A crfise da democracfia, portanto, não é uma crfise do polfítfico 

em sfi, pofis o conffito entre representante e representado é 

constfitutfivo da próprfia polfítfica. Mas não sfignfifca que os 

conffitos atuafis não sejam fimportantes para repensarmos 

algumas categorfias polfítficas fimportantes. A finsatfisfação 

do cfidadão com a democracfia representatfiva refete a 

sua percepção de que se trata de uma forma de governo 

que não dá conta da complexfidade socfial. Por fisso, em 

contrapartfida, vêm surgfindo outros atores no processo 

polfítfico, como organfizações governamentafis, assocfiações 

e movfimentos socfiafis, que se tornam cada vez mafis 

fimportantes por trazer ao espaço públfico a pluralfidade 

da socfiedade.

A crfise, na verdade, não camfinha para a destrufição da 

democracfia, mas traz uma necessfidade de ressfignfifcação 

de concefitos centrafis como o de representação polfítfica. 

Este trabalho pretende apresentar uma nova lefitura dessa 

categorfia polfítfica, consfiderando também o concefito de 

democracfia a partfir de uma outra lefitura.

O ponto de partfida para se pensar a democracfia é 

compreendê-la, como ensfina Alexfis de Tocquevfille (2000 e 

2005)7, como um fato do nosso tempo. E o nosso tempo, 

como ensfina Claude Lefort (1987)8, é a experfiêncfia da 

democracfia e de suas ambfigufidades. Para ambos, a 

democracfia é uma aventura hfistórfica sem precedentes, 

em que causas e efefitos não são localfizávefis na esfera 

7 TOCQUEVILLE, Alexfis de. A democracfia na Amérfica: lfivro I – lefis e costumes. Tradu-
ção de Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martfins Fontes, 2005.

 Ibfid. Lfivro II – sentfimentos e opfinfiões. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martfins Fontes, 2000.

8 LEFORT, Claude. A finvenção democrátfica: os lfimfites do totalfitarfismo. 2. ed. São 
Paulo: Brasfilfiense, 1987.
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convencfionalmente defnfida como sendo a do governo. 

Esses pensadores não veem a democracfia apenas como 

uma forma de governo. Não a observam como um 

regfime em que sobressafi a soberanfia do povo e no qual 

se governa em seu nome. 

A concepção de que a soberanfia popular é o alficerce 

da democracfia, de fato, mostra-se finadequada quando 

se leva em consfideração que o povo, o soberano em 

questão, afnal, nada decfide. Na modernfidade, a noção 

de soberanfia tendeu a se unfiversalfizar, a se manfifestar 

cada vez mafis como expressão de uma totalfidade e não 

como um refexo das “parcfialfidades” em que se constfitufiu 

a socfiedade.

A partfir dessas concepções, pretende-se não reduzfir a 

democracfia ao governo representatfivo. Este trabalho 

parte do pressuposto, defnfido pela teorfia polfítfica de 

Claude Lefort, de que a democracfia é uma finvenção. Ou 

seja, a democracfia sfignfifca uma “crfiação finfinterrupta 

de novos dfirefitos, subversão contfínua do estabelecfido e 

refinstfitufição permanente do socfial e do polfítfico” (CHAUÍ, 

2001, p. 11)9. Claude Lefort (1987) fxa a democracfia 

como lugar de questfionamento das suas próprfias 

finstfitufições e como ponto de abertura para a hfistórfia. 

Não como regfime finventado em determfinada época 

como necessárfio para se ter uma “boa socfiedade” ou um 

“bom governo”, mas como uma refinvenção permanente 

da polfítfica. A democracfia é concebfida como um estado 

socfial aberto. 

Nesse contexto, tem-se a exfistêncfia de um poder que 

antecede o poder do Estado e que se encontra no sefio 

da socfiedade cfivfil. Trata-se do poder socfial, para Claude 

9 CHAUÍ, Marfilene. Prefácfio. In: LEFORT, Claude. Pensando o polfítfico: ensafios sobre 
democracfia, revolução e lfiberdade. Rfio de Janefiro: Paz e Terra, 2001.
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Lefort (1987). Um poder que surge do espaço socfial e, 

dfistancfiando-se dele, o garante. A construção de uma 

socfiedade lfivre, justa, solfidárfia e efetfivamente democrátfica 

se realfiza pelo fortalecfimento desse poder socfial e pelas 

lutas constantes pela tutela dos dfirefitos e pelas mudanças 

polfítficas e finstfitucfionafis.

As refivfindficações coletfivas, dfiz o flósofo polfítfico, 

não serfiam sfinafis da emergêncfia de uma sfituação 

revolucfionárfia ou de uma revfiravolta polfítfica que levarfia 

ao poder os partfidos que refivfindficavam o socfialfismo. 

Os partfidos que procurassem se benefcfiar de tafis 

refivfindficações para assumfirem o poder, depofis de o 

terem consegufido, enfrentarfiam as mesmas dfifculdades 

que os governos estabelecfidos e, afinda, acenderfiam, por 

terem despertado esperanças, refivfindficações mufito mafis 

fintensas. Essas lutas têm como alficerce a conscfiêncfia dos 

dfirefitos, finclusfive o dfirefito de partficfipação de decfisões 

polfítficas vfinculantes. 

Vê-se que o objetfivo não é ocupar o poder, mas 

tornar vfivas as aspfirações das mfinorfias ou de camadas 

partficulares da população. Segundo Lefort (1987)10 essas 

mfinorfias são produtos de cfircunstâncfias, elas descobrem 

suas fidentfidades próprfias…

[…] quer seja de ordem étnfica ou fundada sobre uma 

afnfidade de costumes ou sobre uma sfimfilfitude de con-

dfições ou em função de um projeto de alcance geral 

(proteção dos consumfidores, defesa do mefio ambfiente 

[…]. São tão varfiados seus modos de formação e seus 

motfivos que à prfimefira vfista acredfitarfíamos que nada as 

une. (LEFORT, 1987, p. 61).

10 LEFORT, Claude. A finvenção democrátfica: os lfimfites do totalfitarfismo. 2. ed. São 
Paulo: Brasfilfiense, 1987.
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As refivfindficações são múltfiplas e heterogêneas, mas 

possuem afnfidades nas finficfiatfivas porque se combfinam, 

paradoxalmente, à fidefia de uma legfitfimfidade e à 

representação de uma partficularfidade. 

A base da teorfia polfítfica de Lefort (1987) é a concepção 

de democracfia de Alexfis de Tocquevfille (2000 e 2005). Na 

obra A democracfia na Amérfica I, Tocquevfille  desenvolve 

uma concepção orfigfinal: a de que a grande novfidade da 

democracfia era a fidefia de figualdade de condfições. Para 

ele, afí estava o concefito central da passagem para a 

democracfia. Furet (2005, p. 37)11, cfitado por Tocquevfille 

(2000 e 2005),  afrma que a figualdade de condfições 

evfidencfiada por Tocquevfille é uma norma, não uma 

constatação. Está no âmbfito do “dever ser”, e não do 

“ser”.

Tal figualdade não fimpede que exfistam rficos e pobres, 

mas muda-lhes o espfírfito e, com fisso, modfifca-lhes as 

relações. Na democracfia, “a percepção figualfitárfia da 

relação socfial modfifca a natureza da relação, mesmo 

quando ela permaneceu totalmente desfigual” (FURET, 

2005, p. 38). A figualdade é, por fisso, um processo de 

constante subversão de todos os aspectos da vfida socfial e 

polfítfica, de todos os aspectos da vfida humana. 

A democracfia, como estado socfial baseado na figualdade, 

dá a cada homem o dfirefito de ter os mesmos dfirefitos de 

outro homem. Para Tocquevfille (2000 e 2005), a mafiorfia 

presente nos espaços de um parlamento não dá conta de 

representar todos os homens e, em regra, decfide a partfir 

de uma fcção de unfidade da socfiedade, o que oprfime 

mfinorfias não representadas. 

11 FURET, Françofis. Prefácfio, bfiblfiografa e cronologfia. In: TOCQUEVILLE, Alexfis de. A 
democracfia na Amérfica: lfivro I - lefis e costumes. Tradução de Eduardo Brandão. 2. 
ed. São Paulo: Martfins Fontes, 2005.
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Para fugfir da tfiranfia da mafiorfia, Alexfis de Tocquevfille 

(2000 e 2005) sugere a assocfiação entre homens 

que possuem finteresses semelhantes. Ao descrever a 

socfiedade amerficana de 1830, dfiz que os homens unfidos 

por finteresse debatem assuntos públficos e, com fisso, 

partficfipam atfivamente da socfiedade. Isso só é possfível 

devfido à presença da lfiberdade nesse pafís. 

Para o autor, os Estados Unfidos estabeleceram finstfitufições 

lfivres capazes de concretfizar a partficfipação. Consegufiram 

crfiar formas de amplfiação da ação coletfiva, por exemplo, 

por mefio da partficfipação dos cfidadãos nos assuntos 

coletfivos no âmbfito dos munficfípfios. Esses cfidadãos 

possufíam finstrução cfívfica e eram bem-finformados 

polfitficamente. Eles aprendfiam o autogoverno no âmbfito 

munficfipal, resolvendo seus assuntos públficos, e fisso 

contrfibufía para que esse mecanfismo se estendesse à 

esfera do Estado.  A lfiberdade polfítfica e a abertura para 

a partficfipação popular apresentavam-se como uma safída 

aos rfiscos da tfiranfia da mafiorfia. O fato democrátfico 

defnfido pela figualdade era, nos Estados Unfidos, assocfiado 

aos mecanfismos de lfiberdade polfítfica.

Esta concepção de democracfia como um estado socfial 

baseado na figualdade, em que se finstfitucfionalfizam espaços 

de partficfipação de uma pluralfidade de representações, 

parece ser um bom ponto de partfida para reformulações 

do sfistema polfítfico dfiante de um momento de crfise. 

2.1 Repensar a representação polfítfica

A tarefa acfima dfispendfida – dfissocfiar democracfia de 

governo representatfivo – vfisa a lançar luz sobre o tema 

da representação polfítfica para além da concepção 

moderna de governo representatfivo. Busca-se pensar 

a legfitfimfidade polfítfica da representação para além do 
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momento autorfizatfivo do voto e da fidefia de democracfia 

como governo em que o povo elege representantes que 

possam defender, gerfir, estabelecer e executar todos os 

finteresses da população.

Este texto, por fisso, parte do concefito de representação 

polfítfica apresentado pela pesqufisadora e professora de 

cfiêncfias polfítficas Débora Rezende de Almefida, na obra 

Representação além das elefições: repensando as frontefiras 

entre Estado e socfiedade12. Trata-se de um concefito 

vfiável para se pensar a estrutura da representação e 

da pluralfidade de representações presentes na CPP da 

Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis. 

Nessa obra, Débora Almefida (2015) prfiorfiza a reformulação 

do concefito de representação polfítfica na atualfidade, 

consfiderando as novas formas de representação e a 

desvfinculação entre representação e autorfização elefitoral 

(AVRITZER, 2007)13. Para Leonardo Avrfitzer, 

o monopólfio elefitoral da representação está em crfise em 

todas as fimportantes democracfias no mundo, onde ou 

os nfívefis de satfisfação e fidentfidade com a representação 

são mufito bafixos ou os cfidadãos querem revfisões fimpor-

tantes de suas escolhas elefitorafis (AVRITZER, 2007).

Ela propõe repensar a representação a partfir de três 

dfimensões finter-relacfionadas: quem representa, o que 

se representa e como se representa. Para a autora, são 

questões hfistorficamente contfingentes e que permfitem 

compreender melhor a varfiedade da dfinâmfica da 

representação polfítfica. A fidefia é recuperar a dfimensão 

12 ALMEIDA, Débora Rezende de. Representação Além das Elefições: Repensando as 
frontefiras entre Estado e socfiedade. Jundfiafí: Paco Edfitorfial, 2015.

13 ADVERSE, Helton. Maqufiavel, a Repúblfica e o Desejo de Lfiberdade.  Trans/Form/
Ação, São Paulo, v. 30, n. 2, 2007, p. 33-52.
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plural e dfinâmfica da representação, consfiderando-a como 

um processo. Não haverfia, dessa forma, um modelo únfico, 

sendo necessárfio avalfiar dfistfintos e complementares 

modos de representação e a legfitfimfidade deles, por mefio 

de um levantamento de experfiêncfias contemporâneas 

(ALMEIDA, 2015). Segundo a autora:

A representação, desse modo, é uma atfivfidade que se 

coloca contfinuamente no tempo e no espaço e envolve 

dfistfintos atores e arenas, do Estado e da socfiedade. Nes-

se processo, a defnfição do que é representado e quem 

representa está sempre em dfisputa e construção. Ao fin-

vés de falar em legfitfimfidade numa qualfidade de uma 

proprfiedade estátfica adqufirfida por algum mecanfismo. A 

legfitfimfidade é estabelecfida ao longo do tempo e depen-

de do exame crfítfico da ação polfítfica e do comportamen-

to das finstfitufições e atores (ALMEIDA, 2015, p. 24).

Representação, portanto, é um concefito hfistórfico e 

socfiopolfítfico. Ela se caracterfiza essencfialmente por 

ser um processo, um ato de crfiação. Trata-se de um 

processo advfindo de relacfionamentos construfídos 

permanentemente ao longo do tempo, no qual quem 

e o que se representa estão em constante construção. 

Almefida (2015) afrma que 

Ademafis, se o aspecto crfiatfivo é fimportante na represen-

tação, ele não pode se dar sem atenção aos sfignfifcados 

compartfilhados numa socfiedade e à dfimensão cultural. 

Essa construção não pode ser arbfitrárfia no sentfido de 

desrespefitar tendêncfias do tecfido socfial. Uma demanda 

representatfiva não tem sentfido se não for ouvfida, vfista 

ou decfifrada por seu públfico-alvo, por aqueles a quem 

se destfina a atrafir e convencer (ALMEIDA, 2015, p. 172).
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A exfistêncfia de representantes de um povo uno não 

refete a complexfidade e a pluralfidade da socfiedade. 

É findfispensável uma dfinâmfica mafis plural da polfítfica, 

consfiderando uma multfiplficfidade de polos de poder. 

Uma possfível solução para essa demanda é a abertura 

democrátfica para prátficas partficfipatfivas, de forma a 

finserfir nas finstâncfias governamentafis movfimentos socfiafis 

finstfitucfionalfizados. Com fisso, a legfitfimfidade de uma 

decfisão polfítfica estarfia garantfida pela parcerfia entre 

governo e socfiedade. Débora Almefira (2015), nesse 

sentfido, afrma que um dos papéfis da partficfipação serfia o 

aprfimoramento do processo decfisórfio estatal. 

[…] o êxfito da partficfipação socfietárfia está relacfionado 

com a capacfidade dos atores socfiafis transferfirem prátfi-

cas e finformações do nfível socfietárfio para o nfível admfi-

nfistratfivo. Ademafis, a partficfipação sugere alternatfiva ao 

problema da finclusão da dfiversfidade socfial. (ALMEIDA, 

2015, p. 114–115).

Representar é crfiar porque dá “forma a uma vontade que 

não exfiste a prfiorfi” (ALMEIDA, 2015, p. 67). Até mesmo os 

finteresses que devem ser representados são demandados 

de forma espontânea e não são pré-determfinados. 

O ato de representar, portanto, envolve a defesa de 

finteresses ou preferêncfias anterfiormente exfistentes, 

bem como a crfiação desses finteresses. Para tanto, a 

representação exfige relacfionamento entre atores, abertura 

e finteração constantes. “Representar não é uma atfivfidade 

de tornar presente o ausente, ou agfir no finteresse do 

outro, pela delegação recebfida” (ALMEIDA, 2015, p. 

178). Não há um lado em que se tenha o representado 

como uma fgura passfiva. 
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Verfifca-se que a proposta semântfica de Débora 

Almefida (2015) nos auxfilfia a repensar novas formas 

de representação que já estão presentes em prátficas 

partficfipatfivas da Assemblefia Legfislatfiva. Inclufir várfias 

pessoas e grupos no processo representatfivo sfignfifca 

assumfir uma forma de representação mafis plural. A 

representação só se completa com a partficfipação, e 

a partficfipação tem como pressuposto a finclusão de 

varfiadas formas de relacfionamentos partficfipatfivos para 

finterlocução entre Estado e socfiedade. 

3. REPRESENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO: 

ANÁLISE DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO 

POPULAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 

MINAS GERAIS (CPP)

A Comfissão de Partficfipação Popular (CPP) fofi crfiada 

pela Resolução n º 5.212, de 9 de mafio de 200314. 

Regfimentalmente15, cabe à CPP: a) aprecfiar a proposta 

de ação legfislatfiva; b) realfizar, com a concordâncfia prévfia 

da Mesa da Assemblefia, consulta públfica sobre assunto 

de relevante finteresse e c) aprecfiar a sugestão popular 

vfisando a aprfimorar os trabalhos parlamentares. Para este 

trabalho e consfiderando essas atrfibufições, a Comfissão de 

Partficfipação Popular da Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas 

Gerafis será o local em que a categorfia da representação 

14 MINAS GERAIS. Assemblefia Legfislatfiva. Resolução n.º 5.212, de 9 de mafio de 
2003. Crfia a Comfissão de Partficfipação Popular, medfiante alteração nos arts. 101, 
102, 288 e 289 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o 
Regfimento Interno da Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis.

15 ___. Regfimento finterno da Assemblefia Legfislatfiva: Resolução n.º 5.176, de 1997. 
Belo Horfizonte: 2015. 255 p. (As alterações promovfidas pela Resolução nº 5.511, 
de 2015, entraram em vfigor em 1º de feverefiro de 2016).
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polfítfica será analfisada. Trata-se da dfimensão denomfinada 

por Débora Almefida (2015) como “onde” se representa.

Em relação ao “como se representa”, tem-se a proposta 

de ação legfislatfiva (PLE)  entendfida como a proposta 

elaborada por entfidade assocfiatfiva da socfiedade cfivfil 

(artfigo 289 do Regfimento Interno), com sugestões para 

crfiação ou alteração de proposfições em tramfitação na 

casa. O Regfimento estabelece afinda que a proposta de 

ação legfislatfiva será encamfinhada à aprecfiação da CPP, 

que poderá realfizar audfiêncfia públfica para dfiscutfi-la. 

Aprecfiada pela comfissão, a PLE pode ser acolhfida na 

forma de alguma proposfição de autorfia da Comfissão de 

Partficfipação Popular. Como se pode ver nos pareceres 

das PLEs publficados no sfite da Assemblefia de Mfinas16, 

no perfíodo entre 2003 e 2015 foram apresentadas 2.973 

PLEs à CPP. Entre as PLEs aprecfiadas pela comfissão, 

80,8% foram aprovadas, conclufindo pela apresentação 

de requerfimentos com pedfidos de finformação ou de 

provfidêncfias a autorfidades do Estado, emendas a projetos 

de lefi ou novos projetos de lefi. As outras 19,2 % não 

foram acolhfidas pela comfissão, em geral pelo fato de 

já haver ações prevfistas para contemplar o que estava 

sendo demandado ou de falta de pertfinêncfia às normas e 

dfiretrfizes das polfítficas públficas. 

Além da aprecfiação das PLEs, outros elementos do 

“como” se representa referem-se ao fato de que a CPP 

realfiza, sozfinha ou em conjunto com outras comfissões, 

dfiversos eventos que contrfibuem no monfitoramento, 

avalfiação e planejamento das polfitficas públficas, como 

debates públficos, semfinárfios ou cficlo de debates, 

realfizando, finclusfive, vfisfitas fin loco para verfifcação das 

16 MINAS GERAIS. Assemblefia Legfislatfiva. Assemblefia de Mfinas: Poder e voz do Cfi-
dadão. Belo Horfizonte: [s.d.]. Dfisponfível em: < http://www.almg.gov.br/atfivfida-
de_parlamentar/tramfitacao_projetos/findex.html>. Acesso em: 20 jul. 2016.
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condfições de fimplementação das mesmas. Por solficfitação 

da socfiedade cfivfil organfizada, a comfissão já dfiscutfiu e 

fintervefio em uma ampla gama de temas como o concefito 

contemporâneo de famfílfia, a vfiolêncfia e a dfiscrfimfinação 

racfial contra adolescentes em sfituação de vulnerabfilfidade 

socfial, a legfislação e a gestão das regfiões metropolfitanas 

em Mfinas Gerafis, a amplfiação da representação e a 

partficfipação de mulheres em finstâncfias decfisórfias e 

representatfivas, os dfirefitos das famfílfias que vfivem em 

ocupações da Regfião Metropolfitana de Belo Horfizonte 

(RMBH) e em outras regfiões do Estado, o transporte 

públfico na RMBH, o enfrentamento da vfiolêncfia contra 

mulheres, crfianças e adolescentes, a amplfiação da coleta 

seletfiva e a finclusão socfial dos catadores de materfiafis 

recficlávefis, o atendfimento às demandas das comunfidades 

findfígenas e qufilombolas, o fnancfiamento, a gestão e 

os recursos humanos da polfítfica de assfistêncfia socfial, a 

erradficação da pobreza e a dfimfinufição das desfigualdades 

socfiafis e regfionafis em Mfinas. 

A lfista de temas é ampla e se consubstancfia da dfimensão  

“o que se representa”. O objeto de representação 

é construfído no decorrer do funcfionamento da CPP. 

Não é algo posto anterfiormente, mas que se edfifca 

de forma crfiatfiva e consfiderando o contexto socfial ao 

longo do tempo. De uma manefira geral, podemos 

dfizer que as populações e grupos socfiafis em sfituação 

de vulnerabfilfidade encontram na CPP um espaço para 

vocalfização de suas demandas e lutas por dfirefitos. Em 

mufitos casos, sfituações especfífcas como o fechamento 

de uma unfidade de saúde, a fimfinente execução de ordens 

de despejo em ocupações, a vfiolêncfia polficfial ou o atraso 

de repasses de recursos para polfitficas cofnancfiadas pelo 

Estado são motfivos que ensejam a realfização de debates 

com a presença de autorfidades públficas. Nesses casos, a 
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CPP exerce papéfis ora de fscalfização, ora de medfiação, 

ou mesmo de ponte, facfilfitando a finteração e o dfiálogo 

entre dfiversas entfidades socfiafis e finstfitufições públficas de 

dfiferentes nfívefis.

Uma atfivfidade de destaque da comfissão é a realfização, 

desde 2003, de audfiêncfias públficas para dfiscussão do 

Projeto de Lefi do Plano Plurfianual de Ação Governamental 

(PPAG), do Projeto da Lefi Orçamentárfia Anual (LOA) e de 

suas revfisões anuafis. Esse é outro elemento do “como 

se representa”. Nas audfiêncfias, a população apresenta 

propostas de alteração nesses projetos de lefi. As sugestões 

populares são analfisadas, agrupadas por afnfidade 

temátfica e transformadas em PLEs. As PLEs aprovadas 

geram outras proposfições legfislatfivas, entre as quafis 

requerfimentos ou emendas a projetos de lefi orçamentárfios 

que alteram atrfibutos das ações planejadas (acrescentam 

recursos, amplfiam metas, fincluem regfiões ou públficos a 

serem benefcfiados, alteram órgãos responsávefis, etc.). 

Os requerfimentos gerados são, em sua mafiorfia, referentes 

a pedfidos de provfidêncfias ao Poder Executfivo para 

vfiabfilfizar uma determfinada sugestão popular na fase 

de fimplementação das polfítficas públficas ou pedfido de 

finformações especfífcas sobre o planejamento e execução 

das polfítficas. 

As emendas ao PPAG ou à LOA, por sua vez, alteram 

atrfibutos nas ações orçamentárfias já prevfistas. Algumas 

emendas não tem fimpacto fnancefiro, por não alterarem 

a meta fnancefira finficfialmente prevfista. Outras emendas 

podem alterar a meta fnancefira, acrescendo ou 

dfimfinufindo o recurso para a ação, ou alterar a meta ffísfica, 

que dfiz respefito à quantfidade de um determfinado bem 

ou produto a ser entregue ao públfico-alvo da ação. A 

emenda pode também crfiar uma nova ação, o que fimplfica 
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alocar novos recursos. Pode haver afinda a especfifcação 

gastos em ações já prevfistas, sem alteração do total de 

recursos finficfial, como, por exemplo, a especfifcação de 

uma parte do recurso para uma atfivfidade ou projeto 

especfífco. Conforme publficações no sfite da ALMG, entre 

2003 e 2015, foram mobfilfizados R$190,17 mfilhões em 

acréscfimos de recursos nas ações já exfistentes, na crfiação 

de novas ações ou na especfifcação de objetos de gasto 

em determfinadas ações. Não é demafis lembrar que a 

aprovação do orçamento sfignfifca uma autorfização do 

Legfislatfivo para que o governo gaste o recurso nessas 

ações, o que não sfignfifca que todo esse recursos fofi 

efetfivamente executado pelo governo.

Os temas em que mafis fincfidfiram emendas foram 

educação e assfistêncfia socfial. Mas também se destacam 

os temas dfirefitos humanos, agrficultura (prfincfipalmente 

a agrficultura famfilfiar), saúde, segurança públfica, gestão 

ambfiental e transporte. Entfidades relacfionadas aos temas 

dfiscutfidos sempre estfiveram presentes e atuantes nas 

audfiêncfias da comfissão.

Além das alterações nos projetos de lefi orçamentárfios 

em dfiscussão na Casa, deve-se regfistrar a capacfidade da 

partficfipação popular de finclufir novos temas na agenda 

públfica, ou de mudar o escopo das polfitficas planejadas, 

como é o caso das alterações propostas e realfizadas 

na legfislação estadual referente à polfítfica públfica de 

Assfistêncfia Socfial, de forma a alfinhar a polfítfica estadual 

à polfítfica nacfional e estruturar o Sfistema Únfico de 

Assfistêncfia Socfial no Estado. A partfir da partficfipação 

popular, fofi crfiado o Pfiso Mfinefiro de Assfistêncfia Socfial, 

que gerencfia o cofnancfiamento estadual aos munficfípfios, 

e foram organfizados projetos de capacfitação nos 

munficfípfios. Essa dfiscussão contou com a presença 

constante de movfimentos e entfidades da área, como o 
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Conselho de Gestores Munficfipafis de Assfistêncfia Socfial 

(Cogemas), o Conselho Regfional de Servfiço Socfial e o 

Fórum dos Trabalhadores do Sfistema Únfico de Assfistêncfia 

Socfial (Suas).

Como exemplo, podem-se cfitar afinda as sugestões 

populares que contrfibufíram para a estruturação do 

Protocolo de Humanfização no Atendfimento às Vfítfimas 

de Vfiolêncfia Sexual, para a crfiação da delegacfia-modelo 

e para a organfização do Fórum Interfinstfitucfional de 

Enfrentamento à Vfiolêncfia Sexual contra Crfianças e 

Adolescentes do Estado de Mfinas Gerafis (FEVCAMG), 

entre outras. Mufitas dessas finficfiatfivas tfiveram fimportante 

partficfipação do Mfinfistérfio Públfico Estadual durante as 

dfiscussões na ALMG.

Os povos findfígenas também se fzeram presentes. 

Entfidades como o Conselho dos Povos Indfígenas de Mfinas 

Gerafis (Copfimg) compareceram ao Abrfil Indfígena, evento 

que trouxe à tona a garantfia de dfirefitos desses povos, 

como habfitação, saúde e cultura. Graças a essa finficfiatfiva, 

foram assegurados recursos, vfia emendas da comfissão, 

para a realfização anual dos jogos findfígenas, cujo objetfivo 

é garantfir o resgate das culturas tradficfionafis findfígenas e 

de seus valores, promovendo a cfidadanfia e a fintegração 

dos povos por mefio do esporte socfioeducacfional como 

finstrumento de valorfização da fidentfidade cultural.

Esses são apenas alguns poucos exemplos da dfiversfidade 

de entfidades e temas dfiscutfidos na comfissão. Já em seu 

prfimefiro ano de funcfionamento, em 2003, 700 pessoas, 

representando 236 entfidades, partficfiparam das audfiêncfias 

públficas de dfiscussão do PPAG, em Belo Horfizonte e 

cfidades do finterfior de Mfinas. Foram apresentadas 213 

propostas que resultaram em 32 emendas ao PPAG e 

23 à LOA. Uma das propostas populares gerou a crfiação 
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do projeto estruturador Inclusão Socfial de Famfílfias 

Vulnerabfilfizadas, que reunfiu as ações relatfivas à proteção 

socfial de grupos vulnerabfilfizados. Nos demafis anos, não 

fofi dfiferente. 

Em 2007, por exemplo, quando houve a partficfipação de 

975 cfidadãos, entre representantes de entfidades e de 

setores dfiversos, esse processo possfibfilfitou o aporte de 

recursos para: a estruturação do Sfistema de Vfigfilâncfia 

Alfimentar e Nutrficfional (Sfisvan); a compra de equfipamentos 

destfinados a conselhos tutelares e ao Conselho de Dfirefitos 

da Crfiança e do Adolescente; o combate ao trabalho 

finfantfil; a melhorfia das cozfinhas das escolas e a supervfisão 

técnfica da alfimentação escolar; o apofio a cooperatfivas e 

assocfiações de catadores de materfial recficlável; o apofio 

técnfico e fnancefiro às escolas Famfílfia Agrfícola e aos 

produtores da Economfia Popular Solfidárfia.

Em 2011, a comfissão partficfipou da organfização do 

semfinárfio legfislatfivo Pobreza e Desfigualdade, que colheu 

sugestões de enfrentamento da pobreza em 12 cfidades 

mfinefiras. Um total de 4.030 pessoas partficfiparam de todas 

as etapas do semfinárfio. Entre as sugestões populares 

acatadas pela comfissão, destacam-se as segufintes: 

a antecfipação da unfiversalfização do pfiso mfinefiro de 

assfistêncfia socfial; ações de segurança nas escolas; a 

amplfiação do programa de água no semfiárfido mfinefiro; a 

amplfiação de recursos para a prevenção da crfimfinalfidade 

e para a promoção da agrficultura famfilfiar; a defnfição de 

recursos para o Programa Bolsa Recficlagem, destfinado 

aos catadores de materfial recficlável, e a regularfização 

fundfiárfia de unfidades de conservação. 

Em 2013, as emendas da comfissão contrfibufíram para o 

combate ao tráfco de seres humanos e a estruturação 

da Delegacfia Especfialfizada em Crfimes Racfiafis e Delfitos de 



NE
PE
L

4. 
Re
pr
es
e
nt
aç
ã
o 
e 
pa
r
fic
fi
pa
çã
o 
p
o
p
ul
ar
: 
a
ná
lfi
se
 
da
 r
e
pr
es
e
nt
aç
ã
o 
ex
tr
a
pa
rl
a
me
nt
ar
 
n
o 
Pa
rl
a
me
nt
o

201

Intolerâncfia. Já em 2014, uma das emendas garantfiu a 

estruturação da Comfissão da Verdade de Mfinas Gerafis 

e as atfivfidades resultantes de sua atuação, finclufindo 

a fimplementação do Centro de Memórfia Relatfiva à 

Resfistêncfia Democrátfica e a crfiação do Monumento aos 

Mortos e Desaparecfidos Mfinefiros.

Mafis recentemente, novos atores entraram em cena, 

como o públfico LGBT, que, em 2014, teve aprovada uma 

emenda que crfiou ação destfinada a elaborar o Plano de 

Afrmação dos Dfirefitos da População LGBT no Estado. 

E, em 2015, o Movfimento Mfinefiro pelos Dfirefitos dos 

Anfimafis consegufiu finclufir ações em defesa dos anfimafis 

no PPAG.

De um modo geral, pode-se classfifcar as finstfitufições 

públficas ou entfidades socfiafis partficfipantes nas segufintes 

categorfias (de acordo com a classfifcação “quem 

representa”): órgãos gestores de polfítficas públficas 

estaduafis e munficfipafis; finstfitufições de controle socfial; 

entfidades representatfivas de categorfias profssfionafis; 

unfidades prestadoras de servfiços públficos; entfidades 

parcefiras na prestação de servfiços públficos; finstâncfias 

partficfipatfivas de defesa de dfirefitos; órgãos do sfistema de 

defesas de dfirefitos; finstfitufições de ensfino superfior e de 

pesqufisa; câmaras legfislatfivas e prefefituras munficfipafis; 

órgãos de controle finterno do governo e outros, como 

empresas prfivadas e partfidos polfítficos. O grupo de órgãos 

gestores e de entfidades parcefiras são os mafis sfignfifcatfivos 

numerficamente.

Não se pode defixar de cfitar, afinda, a partficfipação da 

CPP como comfissão que recepcfiona as propostas do 

projeto partficfipatfivo denomfinado Parlamento Jovem de 

Mfinas, em que alunos de escolas mfinefiras experfiencfiam 

a vfivêncfia parlamentar, debatendo temas relevantes para 
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a socfiedade e contrfibufindo com sugestões que também 

se transformam em PLEs e seguem a mesma tramfitação 

já descrfita anterfiormente. Essa experfiêncfia têm sfido 

avalfiada pelos jovens partficfipantes como uma fimportante 

aprendfizagem democrátfica.

3.1 Impactos da pluralfidade de representação

A seção anterfior, que descreve a atuação da Comfissão 

de Partficfipação Popular, demonstra como ela possfibfilfita o 

dfiálogo entre o parlamento e as dfiversas representações 

da socfiedade, artficulando o debate entre várfios atores 

polfítficos.

Sua atuação corrobora, a nosso ver, o pressuposto de 

que a democracfia não pode ser reduzfida ao governo 

representatfivo sem a necessárfia partficfipação da socfiedade 

em momentos não elefitorafis. 

Por outro lado, a experfiêncfia da CPP traz à tona a finevfitável 

tensão entre partficfipação e representação polfítfica. Todos 

os avanços nas polfítficas públficas estaduafis, orfiundos de 

dfiscussões e fintervenções no planejamento do Estado, não 

se dão, como pode parecer pela exposfição dos resultados, 

de manefira sempre harmonfiosa e consensual. 

No processo partficfipatfivo, também assfistfimos dfisputas por 

recursos, por fidefias e vfisões de mundo. O governo, em 

mufitos momentos, vê-se na berlfinda, ao expor os dados 

e finformações referentes à fimplementação das polfítficas 

e justfifcar escolhas. Mas esse aspecto é um ganho em 

transparêncfia.

As dfivergêncfias entre grupos e entfidades também podem 

fcar expostas no processo de dfiscussão e prfiorfização, 

como ocorreu no processo partficfipatfivo de dfiscussão do 

PPAG em 2015. Mas fisso também faz parte das regras 
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do jogo e pode oportunfizar a aprendfizagem do modelo 

delfiberatfivo de democracfia, no qual busca-se delfiberar 

com base nos melhores argumentos.

Na tramfitação de proposfições é necessárfio lançar mão 

de mecanfismos próprfios ao debate parlamentar, como 

a argumentação, a negocfiação, o convencfimento. Nem 

sempre as propostas populares podem ser acefitas, o 

que por sfi só traz um ônus para os relatores das PLEs. 

Frequentemente, após encerrado o processo de emendas 

ao PPAG, os proponentes exfigem retorno quanto à forma 

e ao estado atual da execução de suas propostas. Nem 

sempre o resultado corresponde exatamente aos ansefios 

dos proponentes, seja em termos de valores ou de escopo 

da ação.

Todos esses aspectos revelam uma permanente tensão 

entre representantes elefitos e representados e, até 

mesmo, entre os partficfipantes das audfiêncfias públficas 

e as entfidades que eles próprfios representam. Mas os 

ganhos vão além das fintervenções no planejamento 

do Estado. Há também o ganho de aprendfizagem e 

de fortalecfimento de um modelo de democracfia no 

qual a partficfipação é uma pedra fundamental, além 

do conhecfimento adqufirfido sobre a próprfia estrutura e 

atuação do Estado, algo que não deve ser menosprezado, 

prfincfipalmente no atual estágfio de crfise de representação 

polfítfica, como apontado por mufitos autores.

Por fm, cabe uma refexão sobre esses novos 

relacfionamentos partficfipatfivos vfivencfiados na CPP. Eles 

se encafixam na forma descrfita por Keane (2013)17 como 

democracfia monfitórfia, termo esse que, segundo o autor, 

tem sfido utfilfizado para descrever uma nova forma hfistórfica 

17 KEANE, John. Democracfia Monfitórfia. Tradução de Danfiel Refis Sfilva. In: ___. Demo-
cracy and Medfia Decadency. Cambrfidge. Cambrfidge Unfiversfity Press, 2013. Cap. 
2, p. 1–33.
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da democracfia, uma varfiedade de polfítficas e governos 

pós-elefitorafis em que finficfiatfivas de monfitoramento crfiam 

rafízes dentro de campos “finternos” aos governos e à 

socfiedade cfivfil, assfim como em ambfientes transnacfionafis 

antes sujefitados ao poder arbfitrárfio dos fimpérfios, Estados 

e corporações. 

A fidefia básfica da democracfia monfitórfia é a de que 

pessoas e organfizações que exercem poder são agora 

rotfinefiramente sujefitadas ao monfitoramento públfico e 

à contestação públfica por uma varfiedade de órgãos e 

finficfiatfivas extraparlamentares. O aparecfimento, durante 

as últfimas décadas, de dezenas de novos tfipos de 

mecanfismos de escrutfínfio e controle do poder, que eram 

desconhecfidos em sfistemas anterfiores de democracfia, é 

sfintomátfico da mudança hfistórfica. 

Keane (2013) observa que finstfitufições de monfitoramento 

desempenham uma multfiplficfidade de papéfis.

Alguns deles realfizam um escrutfínfio prfimarfiamente acer-

ca das demandas dos cfidadãos para governos ou órgãos 

da socfiedade cfivfil; outros mecanfismos de monfitorfia es-

tão preocupados com a vfigfilâncfia e a contestação sobre 

os chamados processos polfítficos; outros se concentram 

em monfitorar os resultados e polfítficas públficas de órgãos 

governamentafis ou de ONGs (KEANE, 2013, p. 6).

As finstfitufições de monfitoramento são defnfidas também 

pelo seu compromfisso com o fortalecfimento da dfiversfidade 

de vozes dos cfidadãos, aumentando a finfuêncfia desses 

nas escolhas e decfisões que afetam suas vfidas de modo 

que atuam, conforme (KEANE, 2013) “como um frefio 

sobre a democracfia da mafiorfia e sua fascfinação por 

números”. Assfim, para Keane, as finstfitufições monfitórfias: 
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[…] conferem voz aos perdedores e proveem uma re-

presentação findependente para mfinorfias, tafis como os 

findfígenas, defcfientes ffísficos e outras pessoas que não 

possuem expectatfivas de se refivfindficarem como mafiorfia 

ou mesmo se tornar uma (KEANE, 2013, p.8).

O autor adverte para um possfível engano: o de que a 

democracfia monfitórfia prescfindfirfia da representação. 

Segundo ele, todos os novos experfimentos de vfigfilâncfia 

do poder em nome do “povo” ou do empoderamento dos 

“cfidadãos” dependem finevfitavelmente da representação, 

ou seja, de alegações públficas sobre uma ou outra 

questão, realfizadas por alguns atores em nome e em 

defesa de outros.

A democracfia monfitórfia, na verdade, prospera a partfir 

da fidefia de representação. Os esforços para expandfir 

e melhorar a qualfidade da representação elefitoral e 

legfislatfiva não são, de forma alguma, fnalfizados ou 

superados. A democracfia monfitórfia caracterfiza-se pela 

fintensa preocupação públfica com a vfigfilâncfia aberta sobre 

questões que antes eram consfideradas como não polfítficas. 

A mudança também se manfifesta na forte tendêncfia para 

o escrutfínfio públfico findependente de todas as áreas da 

polfítfica de governo. As relações de poder são submetfidas 

a esforços organfizados que tentam, com ajuda da 

mfídfia, expor publficamente questões que até então eram 

mantfidas ocultas. 

Em termos de geometrfia polfítfica, o sfistema da 

democracfia monfitórfia é uma complexa tefia de finficfiatfivas 

de monfitoramento de dfiferentes tamanhos que 

contfinuamente responsabfilfizam publficamente aqueles 

que exercem o poder. 

As análfises sobre o funcfionamento da CPP, portanto, 

abrem camfinho para dfiversas respostas referentes à 
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relação entre partficfipação e representação polfítfica, o que 

contrfibufi para o aprfimoramento das prátficas partficfipatfivas 

no Parlamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dfiscussão teórfica e a experfiêncfia de partficfipação 

popular no âmbfito da Comfissão de Partficfipação Popular 

da Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis demonstram 

que exfiste uma permanente tensão na democracfia entre 

representantes e representados, no que se refere aos 

resultados esperados, às temátficas a serem dfiscutfidas e às 

formas de exercer essa representação.

Mas a experfiêncfia descrfita demonstra também que 

exfistem possfibfilfidades para se lfidar com essa tensão 

de modo a fortalecer a democracfia, notadamente em 

uma concepção de democracfia partficfipatfiva permeável 

às finfuêncfias do cfidadão nos finterstfícfios dos perfíodos 

elefitorafis.

Entretanto, essa democracfia partficfipatfiva também não é 

lfivre de tensões. Além dfisso, a promoção da partficfipação 

socfial por mefio de uma comfissão no âmbfito do poder 

legfislatfivo é uma possfibfilfidade entre outras experfiêncfias e 

espaços partficfipatfivos. 

Dfiferentes finstâncfias partficfipatfivas se somam, se 

complementam e adensam as dfiscussões sobre 

determfinados temas colocados em pauta por dfiferentes 

comunfidades polfitficas e, assfim, vão adensando a opfinfião, 

compartfilhando projetos e vfisões de mundo, construfindo 

e propondo alternatfivas para a resolução de problemas 

públficos. 
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A CPP se coloca, assfim, como uma finstâncfia que 

cumpre múltfiplos papéfis que vão além da elaboração 

de proposfições legfislatfivas, como: o de monfitoramento 

e fscalfização das polfítficas públficas; o de medfiação 

nas resoluções de problemas públficos junto a órgãos 

governamentafis; o de finstâncfia partficfipatfiva que promove 

o exercfícfio da cfidadanfia e o aprendfizado da democracfia 

e, fnalmente, o de ponte entre dfiversas finstfitufições na 

formação de comunfidades de polfítficas. 

Essa multfiplficfidade de papéfis da CPP faz com que ela se 

encafixe na percepção de representação de Débora Almefida 

(2015), empregada como marco teórfico deste texto: 

um ato permanente de refivfindficação da representação 

e de atrfibufição da representatfivfidade, para além da 

autorfização elefitoral; e também na descrfição de Keane 

das finstfitufições monfitórfias, por possfibfilfitar aos cfidadãos o 

monfitoramento de uma dfiversfidade de polfítficas públficas, 

finclusfive aquelas destfinadas a grupos mfinorfitárfios. 
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1. INTRODUÇÃO

A legalfidade e a moralfidade públficas, fimpostas pela 

Constfitufição Federal, parecem cada vez mafis dfistantes 

da realfidade do Pafís. Impessoalfidade, efcfiêncfia, 

transparêncfia – tudo fisso se mostra como sfimples 

fcção aos brasfilefiros que acompanham dfiarfiamente os 

notficfiárfios. Descontando algum sensacfionalfismo e um 

tanto de parcfialfidade polfítfica que se pode atrfibufir à 

fimprensa nacfional, o que resta é o sentfimento de que 

a corrupção permefia grande parte da admfinfistração 

públfica, que os recursos públficos deverfiam ser mafis bem 

aplficados pelos gestores e que o Estado Democrátfico vem 

mesmo passando por um momento crfítfico – percebe- 

-se uma certa “desarmonfia” entre os Poderes Executfivo, 

Legfislatfivo e Judficfiárfio, cujas ações mufitas vezes dfivergem 

de suas funções e prerrogatfivas constfitucfionafis.

Dfiante desse cenárfio, vê-se que é precfiso efetfivar e 

amplfiar o alcance dos mecanfismos de controle sobre a 

admfinfistração públfica, uma vez que a gestão responsável 

da cofisa públfica é dever dos detentores do poder e dfirefito 

de todos. Nesse sentfido, é certo que compete ao Poder 

Legfislatfivo a tarefa de fscalfizar e controlar os atos do 

Executfivo, mas é fimportante que também a socfiedade 

compreenda o funcfionamento do Estado e se organfize 



NE
PE
L

214

para monfitorar a atfivfidade admfinfistratfiva, pofis a opfinfião 

públfica e a ação organfizada de cfidadãos efetfivamente 

fimplficam mudanças nos rumos das ações estatafis. O 

finteresse públfico determfina que a atfivfidade admfinfistratfiva 

seja pautada por padrões étficos e de efcfiêncfia, mas esses 

resultados precfisam ser apreensfívefis pela população, 

e é nesse ponto que resta patente a fimportâncfia do 

engajamento do servfiço públfico para esse fm.

A efcfiêncfia admfinfistratfiva, esse prfincfípfio tão caro para 

o Estado, também é responsabfilfidade dos servfidores 

públficos, que têm o dever de construfir finstfitufições sólfidas 

e lhes garantfir o cumprfimento de suas funções tfípficas. No 

caso do Poder Legfislatfivo, a burocracfia exerce relevante 

papel para que as atfivfidades legfislatfiva e fscalfizadora 

sejam executadas plenamente, porquanto cabe ao corpo 

funcfional garantfir que os parlamentares estejam bem 

assessorados quanto ao devfido processo legfislatfivo, 

ao conteúdo temátfico das matérfias em tramfitação e 

às mafis dfiversas questões em debate. Mafis que fisso, 

compete às assessorfias técnficas refetfir sobre o Poder 

Legfislatfivo na contemporanefidade e assegurar uma 

estrutura finstfitucfional que corresponda aos finteresses 

da socfiedade e ofereça os recursos necessárfios para que 

os parlamentares desempenhem suas atrfibufições, tendo 

em vfista um Estado em que se respefitem os prfincfípfios da 

admfinfistração públfica. Este trabalho pretende apresentar 

como a Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis (ALMG) 

vem camfinhando nesse sentfido.
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2. BREVES NOTAS SOBRE O CONTROLE 

PARLAMENTAR

A Constfitufição Federal de 1988, adotando o prfincfípfio 

da separação dos Poderes, prescreve expressamente 

a findependêncfia e a harmonfia entre o Executfivo, o 

Legfislatfivo e o Judficfiárfio, ressalvados os mecanfismos 

de controle recfíproco. Esses mecanfismos, apresentados 

por Montesqufieu como um sfistema de frefios e 

contrapesos, pressupõem a lfimfitação do poder pelo 

poder, sendo fundamentafis às democracfias modernas, 

pofis têm como escopo estabelecer um equfilfíbrfio entre as 

funções estruturantes do Estado e evfitar arbfitrarfiedades 

decorrentes da concentração de poder. Conforme a 

trfipartfição clássfica das competêncfias estatafis, atrfibufi-se 

precfipuamente ao Poder Legfislatfivo, além da atfivfidade 

legfislatfiva, o exercfícfio de fscalfização e controle dos atos 

da admfinfistração públfica. Com efefito, a Constfitufição 

Federal prevê, entre as atrfibufições do Congresso Nacfional 

(art. 49, fincfiso X): “fscalfizar e controlar, dfiretamente, ou 

por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executfivo, 

finclufídos os da admfinfistração findfireta” (BRASIL, 1988).

No exercfícfio de sua função tfípfica de controle, cabe ao 

Legfislatfivo fimpor que a admfinfistração públfica exerça suas 

atrfibufições de modo transparente e sem arbfitrarfiedades, 

exfigfindo a correção de eventuafis desvfios que levem à 

vfiolação de dfirefitos findfivfiduafis ou do finteresse públfico. 

O controle parlamentar deve ultrapassar os lfimfites 

legafis dos atos admfinfistratfivos, mas vasculhar, também, 

a convenfiêncfia e a oportunfidade de sua execução, 

sempre levando em consfideração quafis são os resultados 

esperados, a fm de finduzfir à melhorfia da gestão públfica. 

Sem dúvfida, o efetfivo funcfionamento dos mecanfismos de 
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controle é fimprescfindfível para que a admfinfistração públfica 

corresponda aos finteresses da população, no camfinho da 

moralfidade, da legalfidade, da efcfiêncfia e do correto uso 

de recursos públficos. 

Entretanto, sabemos que o controle parlamentar afinda 

representa um desafo para as casas legfislatfivas, tendo em 

vfista o volume e a complexfidade dos atos admfinfistratfivos 

a fscalfizar, que abrangem todo o unfiverso da gestão 

governamental, e, mufitas vezes, o perceptfível desfinteresse 

polfítfico na realfização concreta e efcaz da vfigfilâncfia. 

A multfiplficfidade de demandas finerentes à função de 

representação, além da necessfidade de se concentrarem 

nos aspectos estratégficos de lfiderança polfítfica, acarreta o 

rfisco de os parlamentares prfiorfizarem seus esforços para 

a resolução de casos pontuafis e urgentes, que atraem 

atenção popular a curto prazo, em detrfimento de questões 

de mafis longo prazo e problemas de mafior repercussão 

coletfiva, mas sem bastante vfisfibfilfidade fimedfiata. Além 

dfisso, sabe-se que a possfibfilfidade de o Poder Executfivo 

determfinar, por vfia da ascendêncfia sobre os partfidos, a 

atuação subordfinada dos membros do Legfislatfivo também 

refete dfiretamente na omfissão legfislatfiva em controlar 

os atos da admfinfistração públfica (BITTENCOURT, 2009). 

Embora a separação dos Poderes permaneça como um 

dogma constfitucfional destfinado a garantfir a democracfia 

e as lfiberdades findfivfiduafis, essa teorfia nem sempre é o 

sufcfiente para fimpedfir a concentração de poderes pelo 

Executfivo e o dfistancfiamento entre a socfiedade e o Estado.

Em Mfinas Gerafis, o Regfimento Interno da Assemblefia 

Legfislatfiva do Estado (MINAS GERAIS, 2016) reproduz os 

prfincfipafis finstrumentos de controle parlamentar prevfistos 

nas Constfitufições Federal (BRASIL, 1988) e Estadual 

(MINAS GERAIS, 1989), atrfibufindo prfincfipalmente às 

comfissões parlamentares o exercfícfio de fscalfização e 
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controle de atos da admfinfistração públfica, de manefira 

que cabe a elas, entre outras atrfibufições: 

a) realfizar finquérfito; 

b) receber representação de qualquer pessoa contra ato 

ou omfissão de autorfidade ou entfidade públfica, bem 

como realfizar audfiêncfias públficas e vfisfitas;

c) convocar autorfidades para prestar finformações ou 

solficfitá-las por escrfito, por fintermédfio da Mesa;

d) aprecfiar plano de desenvolvfimento e programa de 

obras do Estado e exercer a fscalfização dos recursos 

estaduafis neles alocados;

e) exercer o acompanhamento e a fscalfização contábfil, 

fnancefira, orçamentárfia, operacfional e patrfimonfial das 

unfidades admfinfistratfivas dos Poderes do Estado, do 

Mfinfistérfio Públfico e do Trfibunal de Contas, das entfidades 

da admfinfistração findfireta, finclusfive das fundações e das 

socfiedades finstfitufídas e mantfidas pelo Estado, e das 

empresas de cujo capfital socfial ele partficfipe, podendo 

solficfitar o auxfílfio do Trfibunal de Contas; 

f) propor a sustação dos atos normatfivos do Poder 

Executfivo que exorbfitem da competêncfia regulamentar 

ou dos lfimfites de delegação legfislatfiva, elaborando o 

respectfivo projeto de resolução; e 

g) acompanhar e avalfiar a execução das polfítficas públficas 

no Estado.

Pode-se constatar que na Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas 

Gerafis os tradficfionafis finstrumentos de controle externo 

não têm alcançado satfisfatorfiamente o fm para o qual 

foram prevfistos. Cfitem-se, como exemplo, as comfissões 

parlamentares de finquérfito, a convocação de secretárfios 

de Estado e outras autorfidades para prestar finformações 
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e os pedfidos escrfitos de finformações a autorfidades 

estaduafis.

Com poderes de finvestfigação próprfios das autorfidades 

judficfiafis, a comfissão parlamentar de finquérfito apura fatos 

determfinados, podendo, entre outras medfidas, convocar 

pessoas para depor, ouvfir testemunhas, requfisfitar 

documentos e determfinar dfilfigêncfias. A ação dessas 

comfissões permfite uma rápfida e profunda geração de 

finformações e, mesmo que seus resultados devam ser 

em grande parte submetfidos a outros órgãos, o prfincfipal 

fator de pressão das comfissões parlamentares de finquérfito 

é o peso da opfinfião públfica em reação aos dados por 

elas levantados e sfistematfizados (BITTENCOURT, 2009). 

Contudo, verfifca-se que nos últfimos dez anos, ou seja, 

nas últfimas três legfislaturas, apenas uma comfissão 

parlamentar de finquérfito fofi constfitufída na ALMG, a CPI 

da Telefonfia, que realfizou suas atfivfidades entre 14 de 

junho de 2013 e 19 de feverefiro de 2014.

Quanto às convocações de secretárfios de Estado e 

outras autorfidades para prestarem finformações sobre 

assuntos prevfiamente determfinados finerentes a suas 

atrfibufições, observa-se que se trata de um processo 

delficado, permeado por negocfiações polfítfico-partfidárfias, 

que, na mafiorfia dos casos, não parece passar de mera 

formalfidade (BITTENCOURT, 2009).  Ressalta-se, afinda, 

que o não comparecfimento das autorfidades não tem 

ensejado na prátfica qualquer sanção, o que reforça a fidefia 

de finefcfiêncfia do finstfituto.

Os pedfidos escrfitos de finformações a autorfidades 

estaduafis, por sua vez, dependem de parecer da Mesa da 

Assemblefia para que possam ser aprecfiados. O que ocorre, 

bastante frequentemente, é que os pareceres sequer são 

emfitfidos, provavelmente por um jufízo polfítfico, e fisso 
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finvfiabfilfiza a finclusão em pauta e a consequente aprecfiação 

dessas proposfições pelo Plenárfio da Assemblefia. Além 

dfisso, afinda que haja no Regfimento Interno a prevfisão 

de que esses requerfimentos possam ser refiterados se as 

finformações não forem recebfidas em 30 dfias ou forem 

finsufcfientes, esse é um expedfiente pouco utfilfizado pelo 

Parlamento mfinefiro.

3. A ABERTURA DA ALMG PARA A 

PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE 

SOCIAL SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Apesar de uma certa descrença quanto à efcácfia da 

fscalfização exercfida pelo Poder Legfislatfivo sobre a 

admfinfistração públfica e a escassez de resultados dessa 

atuação, nota-se que cada vez mafis a socfiedade exfige 

mafis transparêncfia e partficfipação nos sfistemas de 

monfitoramento da admfinfistração públfica e de tomada de 

decfisão. Conforme Odete Medauar, finsere-se no âmbfito 

do controle socfial (MEDAUAR, 2014, p. 186):

[...] as atuações do cfidadão, fisolado ou medfiante asso-

cfiações, referentes a decfisões já tomadas e a decfisões em 

vfia de adoção, com o fintufito de verfifcar ou provocar a 

verfifcação da sua legalfidade, moralfidade, fimpessoalfida-

de, economficfidade, convenfiêncfia e oportunfidade etc. Os 

mecanfismos de controle socfial permfitem por sfi só que 

a Admfinfistração corrfija ou evfite finadequações nos seus 

atos ou omfissões, e também suscfitam a atuação dos ór-

gãos de controle.

Nesse aspecto, é precfiso destacar os avanços da ALMG, 

que desempenha relevante papel no controle socfial 

sobre as polfítficas públficas do Estado. A abertura para a 



NE
PE
L

220

partficfipação popular é, sem dúvfida, uma alternatfiva de 

propficfiar o mafior engajamento da socfiedade na esfera 

públfica e amplfiar o alcance do controle parlamentar.

Com efefito, as comfissões parlamentares realfizam 

audfiêncfias e debates públficos para dfiscutfir dfiversos 

temas de relevante finteresse para a socfiedade e para o 

Estado, na mafiorfia das vezes problemas relacfionados 

à gestão e à execução das polfítficas públficas estaduafis. 

Nesses eventos, reúnem-se parlamentares, autorfidades 

da área e finteressados, e o tema em questão pode 

ser amplamente dfiscutfido ou esclarecfido, sendo que, 

em momento oportuno, a palavra é franqueada ao 

públfico presente. Além de se fintefirar melhor acerca das 

dfiferentes correntes de opfinfião sobre o problema, a 

socfiedade tem a oportunfidade, finclusfive, de apresentar 

propostas e soluções aos parlamentares ou dfiretamente 

às autorfidades responsávefis. Tomando conhecfimento 

das reclamações e demandas vocalfizadas pela população 

do Estado, o Legfislatfivo tem um expressfivo recurso para 

avalfiar a entrega de bens e servfiços públficos.

Na 17.ª Legfislatura, as comfissões realfizaram 1.042 

audfiêncfias públficas e 37 debates públficos, sendo que 331 

dessas reunfiões foram realfizadas no finterfior do Estado 

de Mfinas Gerafis. Esses números demonstram o quanto 

as comfissões parlamentares dedficam-se à realfização de 

eventos que ensejam a dfiscussão sobre os mafis varfiados 

temas, propficfiando a finterlocução entre a socfiedade 

e o Estado e, com fisso, mufitas oportunfidades para a 

supervfisão da atfivfidade admfinfistratfiva.

O processo partficfipatfivo de dfiscussão orçamentárfia na 

ALMG é outro finteressante exemplo de controle sobre as 

polfítficas públficas do Estado, devfido à sua perfiodficfidade 

e pelo fato de abranger pratficamente a totalfidade dos 

programas governamentafis.
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Desde 2003, com a finstfitufição da Comfissão de 

Partficfipação Popular, a ALMG realfiza anualmente 

audfiêncfias públficas para dfiscutfir o Plano Plurfianual de 

Ação Governamental (PPAG) e a Lefi Orçamentárfia Anual 

(LOA) com a socfiedade, ocasfião em que são apresentados 

os resultados das polfítficas públficas estaduafis. Esses 

resultados são comparados aos objetfivos prevfistos nas 

referfidas lefis. As audfiêncfias são excelente oportunfidade 

para parlamentares e socfiedade compreenderem melhor 

as polfítficas públficas, acompanharem sua fimplementação 

e monfitorarem sua execução.

Habfitualmente esses eventos são precedfidos de cursos 

sobre o cficlo de polfítficas públficas e as lefis orçamentárfias, 

o que favorece o entendfimento pela socfiedade dos 

programas e ações governamentafis, da sfistemátfica 

de alocação de recursos públficos e da execução de 

despesas. Os cursos também sfimplfifcam a compreensão 

desses temas, os quafis finficfialmente podem parecer 

demasfiadamente complexos para o públfico em geral. 

Devfidamente finformados, os partficfipantes dessas 

audfiêncfias públficas podem apresentar sugestões de 

alterações das lefis orçamentárfias em dfiscussão que, 

quando acolhfidas pela Comfissão de Partficfipação Popular, 

acabam resultando em requerfimentos de provfidêncfias ou 

finformações, novos projetos de lefi ou, afinda, emendas 

ao Plano Plurfianual de Ação Governamental e à Lefi 

Orçamentárfia Anual.

Conforme dados da Consultorfia Temátfica da ALMG, entre 

2003 e 2014 foram apresentadas 1.553 propostas de ação 

legfislatfiva orfigfinárfias das sugestões populares suscfitadas 

nas audfiêncfias públficas de dfiscussão do PPAG e, a partfir 

delas, houve a aprovação de 591 emendas populares aos 

Planos Plurfianuafis de Ação Governamental e 523 emendas 

populares às lefis orçamentárfias anuafis, o que mobfilfizou o 
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total de 162,79 mfilhões de reafis. Por um lado, percebe-

se, com fisso, o quanto esses canafis de comunficação entre 

a Assemblefia e a socfiedade são válfidos para materfialfizar 

em resultados objetfivos a partficfipação popular, à medfida 

que os cfidadãos adqufirem mafis clareza sobre as polfítficas 

públficas e têm a oportunfidade de finterferfir efetfivamente 

no planejamento do Estado. Por outro lado, esse processo 

também fortalece a representação polfítfica exercfida 

pelos deputados, o que parece ser algo essencfial para a 

legfitfimação do Poder Legfislatfivo.

4. O PAPEL DAS ASSESSORIAS TÉCNICO- 

-INSTITUCIONAIS NO APRIMORAMENTO DO 

CONTROLE PARLAMENTAR

Há que se ressaltar, entretanto, que as oportunfidades 

de finterlocução com a socfiedade afinda precfisam ser 

mafis bem aprovefitadas pela ALMG, pofis, mesmo que 

partficfipação popular propficfie ou facfilfite o controle, 

nem sempre reveste as ações parlamentares de cunho 

verfifcador (MEDAUAR, 2014). O excesso de finformações 

dfispersas pode tornar toda a massa de dados firrelevante: 

mesmo que a dfisponfibfilfidade de dados seja garantfida, o 

suporte à decfisão envolve sua seleção e sfistematfização 

para que se tornem finformação relevante e abordável 

dentro do processo legfislatfivo (BITTENCOURT, 2009).

Dfiante da complexfidade dos problemas de gestão 

governamental e da natureza polfítfica finerente à atfivfidade 

parlamentar, percebe-se claramente a necessfidade de as 

assessorfias técnficas estarem aptas a facfilfitar o exercfícfio da 

função fscalfizadora do Legfislatfivo, uma vez que cabe ao 

servfiço públfico garantfir o pleno desempenho finstfitucfional.
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Sobre a fimportâncfia da organfização admfinfistratfiva para a 

melhorfia do desempenho das finstfitufições, cfite-se Danfiel 

Lufiz de Souza em seu trabalho sobre planejamento 

estratégfico em organfizações públficas:

Papel fundamental atrfibufído às organfizações públficas 

no mundo moderno é a de amplfiar de forma sfistêmfi-

ca e fintegrada as oportunfidades dos cfidadãos. O Estado 

tem o dever de estfimular o desenvolvfimento e a fincor-

poração de novas tecnologfias e finovações no setor pú-

blfico para que sejam crfiadas as condfições necessárfias ao 

atendfimento crescente das demandas socfiafis. Para cum-

prfir bem sua função, a admfinfistração públfica – órgãos 

e entfidades – deve possufir os recursos adequados e o 

capfital humano necessárfio de modo a atuar com efcfi-

êncfia, efcácfia e efetfivfidade em beneffícfio da socfiedade. 

Assfim, para atuar de forma posfitfiva em favor da socfie-

dade, é necessárfia a adoção de ferramentas que orfien-

tem a admfinfistração na melhorfia de seu desempenho. A 

elaboração de um plano estratégfico tem como objetfivo 

prfincfipal fornecer dfirecfionamento comum a ser segufido 

por toda a organfização, fidentfifcando responsabfilfidades, 

garantfindo alfinhamento e oferecendo mefios para medfi-

ção do sucesso da estratégfia de modo focado, vfisando o 

alcance dos objetfivos finstfitucfionafis e a maxfimfização dos 

resultados (SOUZA, 2010, p. 10).

Nesse sentfido, atuando na perspectfiva dos finteresses 

da socfiedade e da obtenção de melhores resultados, a 

Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis elaborou, em 

2010, seu Dfirecfionamento Estratégfico, fundamentado 

em compromfissos e objetfivos a serem cumprfidos no 

perfíodo 2010-2020. Foram finstfitufídos mecanfismos 

para a contfinufidade do processo de fimplementação ao 

longo desta década, de manefira que, a cada dofis anos, 

as novas Mesas defnam as prfiorfidades do respectfivo 

bfiênfio. Inficfiatfiva finédfita de uma casa legfislatfiva no Brasfil, 



NE
PE
L

224

o Dfirecfionamento Estratégfico, formalfizado por mefio de 

Resolução n.º 5.334, de 2010 (MINAS GERAIS, 2010a), 

sfignfifca um salto de qualfidade no papel finstfitucfional da 

Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis, uma vez que se 

projeta para alcançar a vfisão de futuro planejada para 

2020, qual seja, a de “ser reconhecfido como o poder 

do cfidadão na construção de uma socfiedade melhor” 

e de frmar-se como ator relevante no desenvolvfimento 

do Estado (MINAS GERAIS, 2016a). Com efefito, um dos 

objetfivos fnalfístficos estabelecfidos fofi o de “fscalfizar os 

órgãos e entfidades da admfinfistração públfica e avalfiar as 

polfítficas públficas, com base em resultados”.

Os objetfivos estratégficos fnalfístficos e estratégficos 

organfizacfionafis traduzem os resultados prfiorfitárfios que 

devem ser alcançados e têm a fnalfidade de vfiabfilfizar 

vfisão de futuro e os compromfissos estabelecfidos até 

2020. Os objetfivos estratégficos, por sua vez, desdobram-

-se em lfinhas de ação, compostas de finficfiatfivas relevantes 

que findficam como a Assemblefia pretende alcançar 

cada objetfivo e que são o grande fo condutor das 

transformações desejadas.

Entre várfias ações do Dfirecfionamento Estratégfico voltadas 

para aprfimorar o exercfícfio do controle parlamentar, 

duas merecem destaque neste trabalho, porquanto 

representam o empenho das assessorfias técnfico- 

-finstfitucfionafis em sedfimentar a base de conhecfimento 

dentro do Parlamento, de modo que deputados estaduafis 

possam fintervfir no processo decfisórfio em tempo hábfil 

e devfidamente finformados: a) o Monfitoramento de 

Requerfimentos e b) o sfite Polfítficas Públfica ao Seu Alcance 

(MINAS GERAIS, 2016b). Ambos projetos vfiabfilfizam 

a oferta aos parlamentares de finformações e dados 

prevfiamente trabalhados, de modo que possam ser 
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facfilmente acessados, compreendfidos e utfilfizados no 

melhor desempenho das funções dos deputados.

a) Monfitoramento de Requerfimentos: monfitoramento de 

proposfições extremamente fimportantes para o processo 

legfislatfivo mfinefiro. É por mefio de requerfimentos que 

os deputados solficfitam, por exemplo, a realfização de 

audfiêncfias e debates públficos em comfissões, eventos 

que aproxfimam o Legfislatfivo da socfiedade e vfiabfilfizam 

a partficfipação popular e o consequente controle socfial. 

Além dfisso, após ouvfir as demandas do públfico presente, 

frequentemente os deputados apresentam requerfimentos 

de finformações ou provfidêncfias a dfiversas autorfidades, 

motfivo pelo qual pode-se afrmar que, na mafiorfia dos 

casos, essas proposfições são o prfincfipal resultado prátfico 

e fimedfiato dos eventos realfizados pelas comfissões.

Não obstante, até 2010, por mafis numerosos e oportunos 

que fossem os requerfimentos, a sfimples proposfitura 

deles pelas comfissões pouco acrescentava para o efetfivo 

controle parlamentar sobre a admfinfistração públfica, 

pofis não era possfível acompanhar sfistematficamente sua 

tramfitação, suas respostas (ou a ausêncfia delas) e seus 

desdobramentos.

O controle da tramfitação desses requerfimentos, do 

envfio aos respectfivos destfinatárfios e do monfitoramento 

de resposta era absurdamente precárfio, quando não 

finexfistente. Isso porque os requerfimentos apresentados 

em comfissões não eram cadastrados em sfistemas de 

dados finformatfizados, nem tampouco dfisponfibfilfizados 

para consulta no Portal da ALMG. Assfim, dfifcfilmente os 

finteressados poderfiam ter conhecfimento sobre a sfituação 

dos requerfimentos de finformações e provfidêncfias 

decorrentes de uma audfiêncfia públfica e sobre suas 

eventuafis respostas.
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Por fisso, logo na prfimefira cartefira de projetos 

do  Dfirecfionamento  Estratégfico  (2009-2010),  

fofi  apresentado  o  projeto  Monfitoramento  de  

Requerfimentos (MONITORAMENTO …, [s.d.]), cujo 

escopo era fimplementar uma sfistemátfica de cadastro e 

monfitoramento dos requerfimentos das comfissões e de 

acompanhamento de suas respostas e desdobramentos, 

o que possfibfilfitarfia avalfiar a efetfivfidade desse fimportante 

mecanfismo de atuação parlamentar.

O projeto fofi fnalfizado em 2011 e atualmente pode-se 

monfitorar cada etapa da tramfitação dos requerfimentos. 

O Sfistema de Reunfiões de Comfissões (SRC), prfincfipal 

ferramenta de trabalho das comfissões na ALMG, fofi 

aprfimorado e permfite fidentfifcar quafis requerfimentos 

orfigfinaram-se de cada evento realfizado, a data em que 

foram protocolados em Plenárfio, se foram aprovados ou 

não, a data na qual o offícfio fofi expedfido ao respectfivo 

destfinatárfio do pedfido de provfidêncfias ou finformações e, 

fnalmente, se houve resposta.

Atualmente, a Consultorfia Temátfica da Casa procede 

a uma análfise das correspondêncfias recebfidas, a fm 

de avalfiar se a finformação obtfida em resposta aos 

requerfimentos de comfissão é ou não satfisfatórfia. As 

análfises são consolfidadas e encamfinhadas mensalmente 

aos membros das comfissões autoras dos requerfimentos, 

de manefira que os parlamentares têm, então, a 

oportunfidade de conhecer de manefira sfistematfizada os 

resultados de suas audfiêncfias públficas ou de sua atuação 

relatfiva a outras questões passfívefis de controle.

Para a socfiedade, o projeto também representa um grande 

avanço, pofis fofi conferfida ao cfidadão a possfibfilfidade 

de acompanhar a tramfitação dos requerfimentos pelo 

Portal da Assemblefia, bem como acessar suas respectfivas 
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respostas, que são dfigfitalfizadas e dfisponfibfilfizadas 

fintegralmente (TRAMITAÇÃO....[s.d.]). O monfitoramento 

de requerfimentos atrfibufi contornos profssfionafis às 

comfissões parlamentares, conferfindo transparêncfia às 

suas ações e fimplementando finúmeras possfibfilfidades de 

controle.

b) Portal de Monfitoramento e Avalfiação de Polfítficas 

Públficas: na segunda cartefira do Dfirecfionamento 

Estratégfico (2011-2012), fofi apresentado o projeto do 

sfite Polfítficas Públficas ao Seu Alcance, com o objetfivo de 

fornecer finformações relevantes, sfintétficas e atualfizadas 

sobre a efcácfia e os beneffícfios das polfítficas públficas 

estaduafis e amplfiar a partficfipação popular em sua 

formulação, em seu monfitoramento e em sua avalfiação, 

consfiderando que proporcfionar a compreensão desse 

conjunto de finformações era fundamental para aprfimorar 

a atuação da Assemblefia de Mfinas nas etapas de formação 

das polfítficas públficas (PORTAL... [s.d.])

O sfite fofi lançado em 2013, e nele estão publficadas 

dfiversas finformações sobre as polfítficas públficas, como 

textos que explficam o escopo de cada polfítfica, de sua 

estrutura organfizacfional e de gestão e de fnancfiamento; 

a legfislação básfica; o monfitoramento ffísfico e fnancefiro 

das ações do planejamento do Estado de Mfinas Gerafis 

que operacfionalfizam as polfítficas públficas; além de dados 

e findficadores. O sfite sfistematfiza, afinda, finformações sobre 

atuação da Assemblefia de Mfinas no âmbfito de cada polfítfica 

públfica, como, por exemplo, proposfições legfislatfivas 

em tramfitação relacfionadas ao tema; requerfimentos 

aprovados nas comfissões, para o encamfinhamento de 

pedfidos de provfidêncfias ou de finformações a órgãos e 

entfidades da admfinfistração públfica; e eventos realfizados 

pelas comfissões.
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Os dados de monfitoramento são provenfientes de 

sfistemas gerfidos pelo Poder Executfivo do Estado de 

Mfinas Gerafis e são recebfidos e carregados em bases 

de dados da Assemblefia Legfislatfiva bfimestralmente, de 

forma automátfica. A partfir deles, é possfível monfitorar a 

execução ffísfica e fnancefira das ações que materfialfizam as 

polfítficas públficas executadas pelo Estado de Mfinas Gerafis. 

Dfiferentes aspectos das polfítficas públficas são evfidencfiados 

através de mapas, gráfcos ou tabelas, a partfir de dados 

e findficadores de fontes dfiversas, tafis como Instfituto 

Brasfilefiro de Geografa e Estatfístfica (IBGE), Fundação João 

Pfinhefiro (FJP), Instfituto Nacfional de Estudos e Pesqufisas 

Educacfionafis (Inep), entre outros.

Por tratar, organfizar e analfisar as finformações sobre as 

polfítficas públficas estaduafis de forma clara e completa, 

tornando-as acessfívefis, o sfite é um fimportante facfilfitador 

para a socfiedade e para os parlamentares mfinefiros 

exercerem seu papel fscalfizador, tendo em vfista que 

a capacfidade de finformação e análfise é crfítfica para o 

desempenho das funções parlamentares, devfido à enorme 

massa de dados brutos que envolve os orçamentos 

públficos em qualquer ente governamental. Desfincumbfir 

os deputados da busca e da análfise de finformações 

brutas, de modo a proporcfionar-lhes dados objetfivos e 

dfirecfionados para avalfiação da gestão públfica, é, sem 

dúvfida, uma vfia para amplfiar o exercfícfio e a efetfivfidade 

do controle parlamentar sobre a admfinfistração públfica.

Inficfiatfivas fundamentafis como a fimplementação do 

monfitoramento dos requerfimentos das comfissões 

parlamentares e o tratamento de finformações sobre as 

polfítficas públficas do Estado têm o condão de aperfefiçoar 

os trabalhos do Legfislatfivo e aproxfimá-lo das expectatfivas 

da socfiedade. Percebe-se, pofis, que o planejamento 

estratégfico da Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis 
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aponta para uma finficfiatfiva acertada, pofis evfidencfia 

que a atfivfidade-fm de fscalfizar deve ser efetfivada 

e, prfincfipalmente, deve ter como foco os resultados 

esperados da admfinfistração públfica. 

5.  CONCLUSÃO    

Embora fundamental e finescusável, o controle do Poder 

Legfislatfivo sobre a admfinfistração públfica afinda apresenta 

dfifculdades, não obstante esteja na base da fidefia de 

separação de Poderes enuncfiada pela Constfitufição Federal. 

Por um lado, a atfivfidade estatal é atualmente bastante 

complexa e, por fisso, mas também por razões polfítficas,  

mufitas vezes os parlamentares prfiorfizam outras atfivfidades 

em detrfimento do controle dos atos do Executfivo. Por 

outro lado, observa-se que cada vez mafis os cfidadãos 

passam a exfigfir melhores servfiços, respefito à cfidadanfia 

e mafis transparêncfia, honestfidade, economficfidade e 

efetfivfidade no uso dos recursos públficos. A socfiedade 

espera que a admfinfistração públfica aja conforme os 

prfincfípfios da moralfidade e da efcfiêncfia, mas constata- 

-se que nem sempre a população consegue compreender 

e acompanhar as engrenagens da admfinfistração públfica. 

Com efefito, a efetfivfidade da fscalfização depende em 

grande parte do acesso à finformação.

Nesse aspecto, assume papel fundamental a busca 

pelo aperfefiçoamento e pela profssfionalfização da 

admfinfistração públfica, bem como pela transparêncfia de 

suas ações, na medfida em que se atrfibufi às organfizações 

públficas a tarefa de amplfiar, de forma sfistêmfica e 

fintegrada, as oportunfidades dos cfidadãos. O Estado tem o 

dever de estfimular o desenvolvfimento e a fincorporação de 

novas tecnologfias e finovações no setor públfico para que 
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sejam crfiadas as condfições necessárfias ao atendfimento 

das demandas socfiafis. Os parlamentares, por sua vez, não 

podem prescfindfir do conhecfimento substantfivo sobre a 

varfiedade de temas que compõem a agenda parlamentar 

e, por fisso, faz-se essencfial uma estrutura de apofio 

técnfico-finstfitucfional que lhes ofereça subsfídfios acerca dos 

fatos levados à sua atenção.

A crescente abertura para a partficfipação popular e 

finficfiatfivas como o planejamento estratégfico de suas ações, 

com foco em resultados, demonstram que a Assemblefia 

Legfislatfiva de Mfinas Gerafis parece ter encontrado uma 

safída para aproxfimar-se de sua mfissão constfitucfional. 

Afinda que a fintenção fimedfiata dos parlamentares nem 

sempre seja o exercfícfio do controle, não há dúvfida de que 

os espaços de finteração com a socfiedade são fimportantes 

para a partficfipação de questões relevantes para o Estado 

e, além dfisso, para o fortalecfimento de uma cultura de 

supervfisão e monfitoramento da cofisa públfica. No entanto, 

estamos nos aproxfimando de 2020 e, finfelfizmente, a 

ALMG parece estar um tanto dfistante da vfisão de futuro 

projetada em 2010, no Dfirecfionamento Estratégfico 2010-

-2020, qual seja, a de “ser reconhecfida como o poder do 

cfidadão na construção de uma socfiedade melhor”. 

O que se percebe é que a finstfitufição avança, mas bastante 

lentamente, prfincfipalmente em relação às expectatfivas da 

socfiedade. A despefito de projetos como o Monfitoramento 

de Requerfimentos, o sfite Polfítficas Públficas ao Seu Alcance 

e outros tantos conclufídos ou em andamento desde 2010, 

o objetfivo estratégfico de “fscalfizar os órgãos e entfidades 

da admfinfistração públfica e avalfiar as polfítficas públficas, 

com base em resultados”, afinda não fofi satfisfatorfiamente 

alcançado. Não basta que dados e finformações sobre 

a ação governamental estejam facfilmente acessfívefis 

aos deputados e à socfiedade, é precfiso fortalecer o 
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Parlamento. É necessárfio que esses dados e finformações 

sejam de fato apreendfidos com a fintenção de controle, 

a fm de sanar eventuafis lesões ao finteresse públfico e 

finduzfir à melhorfia da gestão públfica. Resta a fimpressão 

de que afinda há mufito trabalho a ser fefito.
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1. INTRODUÇÃO

Há um argumento relevante no debate sobre a 

reforma polfítfica1 segundo o qual o excesso de partfidos 

polfítficos2, especfialmente de pequenos partfidos, com 

bafixa representatfivfidade na Câmara dos Deputados (e 

da socfiedade), prejudfica a governabfilfidade do Pafís, na 

medfida em que afeta a estabfilfidade do sfistema polfítfico.3

Observa-se, também, que as prfincfipafis crfises no governo 

federal brasfilefiro no século corrente, decorrentes de 

propalados escândalos de corrupção, têm relação com o 

fnancfiamento de partfidos polfítficos.

Precfisamos mesmo refetfir sobre o sfistema partfidárfio 

brasfilefiro. E, se voltarmos um pouco no tempo, veremos 

que o legfislador federal, mufitas vezes acusado de omfissão 

em matérfia de reforma polfítfica, tentou avançar nesse 

1 A expressão “reforma polfítfica” tem sfido utfilfizada há mufitos anos no Brasfil para 
desfignar, mafis especfifcamente, propostas de reformas nos sfistemas elefitoral e par-
tfidárfio. Confra-se, por exemplo: MULHOLLAND, T. (Org.) et al. Reforma polfítfica 
em questão. Brasfílfia: Ed. UnB, 2008. Confra-se, também, o Relatórfio da Comfissão 
Especfial da Reforma Polfítfica, que funcfionou na Câmara dos Deputados entre 2011 
e 2012 (BRASIL. Congresso Nacfional. Câmara dos Deputados. Comfissão Especfial 
Destfinada a Efetuar Estudo e Apresentar Propostas em Relação à Reforma Polfítfica. 
Relatórfio. Brasfílfia: 2012.).

2 Há, atualmente, 35 partfidos polfítficos em funcfionamento no Brasfil, dos quafis 26 
têm representação na Câmara dos Deputados.

3 Confra-se, por exemplo: DULCI, O. S. Representatfivfidade e governabfilfidade no 
Legfislatfivo: o controle da fragmentação partfidárfia. In: IANONI, M. (Org.). Reforma 
polfítfica democrátfica: temas, atores e desafos. 1. ed. São Paulo: Ed. Fundação 
Perseu Abramo, 2015, p. 194-202.
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partficular desde a década de 1990, quando estabeleceu 

espécfies de cláusulas de barrefira na legfislação elefitoral e 

partfidárfia.

Mas teve finfícfio, então, uma sérfie de dfivergêncfias entre os 

Poderes Legfislatfivo e Judficfiárfio, referentes à finterpretação 

constfitucfional, sobretudo dos prfincfípfios da lfiberdade de 

crfiação de partfidos polfítficos e do plurfipartfidarfismo.

Cumpre findagar, todavfia, sobre o custo dessas 

dfivergêncfias para a segurança jurfídfica, necessárfia ao 

salutar funcfionamento do sfistema polfítfico.

2. CLÁUSULA DE BARREIRA

A chamada cláusula de barrefira consfiste na determfinação 

de parâmetro mfínfimo de representatfivfidade, normalmente 

expresso em percentual de votos nas elefições para 

o Legfislatfivo, como condfição para o exercfícfio de 

prerrogatfivas dos partfidos polfítficos.4

A fimportâncfia do tema decorre do papel fundamental 

dos partfidos em sfistemas polfítficos como o brasfilefiro, 

caracterfizado como uma democracfia representatfiva em 

4 CASTRO, M. M. M. de. Cláusula de barrefira. In: ANASTASIA, F.; AVRITZER, L. (Org.). 
Reforma polfítfica no Brasfil. Belo Horfizonte: Ed. UFMG, 2006, p. 188-191; FLEIS-
CHER, D. Reforma polfítfica no Brasfil: os partfidos polfítficos em questão. In: MU-
LHOLLAND, T. (Org.) et al., op. cfit., p. 163-190.
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que a flfiação partfidárfia é condfição de elegfibfilfidade, nos 

termos dos arts. 1o e 14 da Constfitufição da Repúblfica.5

Mas, dfiferentemente de constfitufições anterfiores, que 

dfiscfiplfinaram a cláusula de barrefira6, a Constfitufição de 

1988 remeteu a matérfia à legfislação ordfinárfia:

5 “Art. 1o – A Repúblfica Federatfiva do Brasfil, formada pela unfião findfissolúvel 
dos Estados e Munficfípfios e do Dfistrfito Federal, constfitufi-se em Estado Democrátfico 
de Dfirefito e tem como fundamentos: [...]

Parágrafo únfico – Todo o poder emana do povo, que o exerce por mefio de repre-
sentantes elefitos ou dfiretamente, nos termos desta Constfitufição. [...]

Art. 14 – A soberanfia popular será exercfida pelo sufrágfio unfiversal e pelo voto 
dfireto e secreto, com valor figual para todos, e, nos termos da lefi, medfiante: [...]

§ 3º – São condfições de elegfibfilfidade, na forma da lefi:

I – a nacfionalfidade brasfilefira;

II – o pleno exercfícfio dos dfirefitos polfítficos;

III – o alfistamento elefitoral;

IV – o domficfílfio elefitoral na cfircunscrfição;

V – a flfiação partfidárfia; [...].”

6 No século passado, a Constfitufição de 1967 fofi a prfimefira a tratar da matérfia, 
nos segufintes termos: “Art. 149 – A organfização, o funcfionamento e a extfin-
ção dos Partfidos Polfítficos serão regulados em lefi federal, observados os segufintes 
prfincfípfios: [...] VII – exfigêncfia de dez por cento do elefitorado que haja votado na 
últfima elefição geral para a Câmara dos Deputados, dfistrfibufídos em dofis terços dos 
Estados, com o mfínfimo de sete por cento em cada um deles, bem assfim dez por 
cento de Deputados, em, pelo menos, um terço dos Estados, e dez por cento de 
Senadores;”.

A Emenda nº 1/69, que deu nova redação a essa Constfitufição, atenuou esses 
requfisfitos: “Art. 152 – A organfização, o funcfionamento e a extfinção dos partfidos 
polfítficos serão regulados em lefi federal, observados os segufintes prfincfípfios: [...] 
VII – exfigêncfia de cfinco por cento do elefitorado que haja votado na últfima elefição 
geral para a Câmara dos Deputados, dfistrfibufídos, pelo menos, em sete Estados, 
com o mfínfimo de sete por cento em cada um deles;”.

O dfisposfitfivo fofi posterfiormente alterado pela Emenda nº 11/78 – “Art. 152 – [...] 
§ 2º – O funcfionamento dos partfidos polfítficos deverá atender às segufintes exfigên-
cfias: I – flfiação ao partfido de, pelo menos, 10% (dez por cento) de representantes 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que tenham, como fundadores, 
assfinado seus atos constfitutfivos; ou II – apofio, expresso em votos, de 5% (cfinco por 
cento) do elefitorado, que haja votado na últfima elefição geral para a Câmara dos 
Deputados, dfistrfibufídos, pelo menos, por nove Estados, com o mfínfimo de 3% (três 
por cento) em cada um deles; [...] § 3º – Não terá dfirefito a representação o partfido 
que obtfiver votações finferfiores aos percentuafis fxados no fitem II do parágrafo 
anterfior, hfipótese em que serão consfideradas nulas.” – e pela Emenda nº 25/85 
– “Art. 152 – [...] § 1º – Não terá dfirefito a representação no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados o partfido que não obtfiver o apofio, expresso em votos, de 
3% (três por cento) do elefitorado, apurados em elefição geral para a Câmara dos 
Deputados e dfistrfibufídos em, pelo menos, 5 (cfinco) Estados, com o mfínfimo de 2% 
(dofis por cento) do elefitorado de cada um deles. § – 2º Os elefitos por partfidos que 
não obtfiverem os percentuafis exfigfidos pelo parágrafo anterfior terão seus manda-
tos preservados, desde que optem, no prazo de 60 (sessenta) dfias, por qualquer 
dos partfidos remanescentes.”.



NE
PE
L

240

Art. 17 – É lfivre a crfiação, fusão, fincorporação e extfinção 

de partfidos polfítficos, resguardados a soberanfia nacfional, 

o regfime democrátfico, o plurfipartfidarfismo, os dfirefitos 

fundamentafis da pessoa humana e observados os se-

gufintes precefitos:

I – caráter nacfional;

II – profibfição de recebfimento de recursos fnancefiros de 

entfidade ou governo estrangefiros ou de subordfinação 

a estes;

III – prestação de contas à Justfiça Elefitoral;

IV – funcfionamento parlamentar de acordo com a lefi. [...]

§ 3º – Os partfidos polfítficos têm dfirefito a recursos do 

fundo partfidárfio e acesso gratufito ao rádfio e à televfisão, 

na forma da lefi. [...].7

2.1 Cláusula de barrefira nas elefições de 1994

A Lefi no 8.713/93, que “estabelece normas para as elefições 

de 3 de outubro de 1994”, defnfiu, então, espécfies de 

cláusulas de barrefira para os partfidos partficfiparem dessas 

elefições, especfialmente daquelas regfidas pelo sfistema 

majorfitárfio:

Art. 5º – Poderá partficfipar das elefições prevfistas nesta lefi 

o partfido que, até 3 de outubro de 1993, tenha obtfido, 

junto ao Trfibunal Superfior Elefitoral, regfistro defnfitfivo 

ou provfisórfio, desde que, neste últfimo caso, conte com, 

pelo menos, um representante tfitular na Câmara dos De-

putados, na data da publficação desta lefi.

§ 1º – Só poderá regfistrar candfidato próprfio à elefição 

para Presfidente e Vfice-Presfidente da Repúblfica:

I – o partfido que tenha obtfido, pelo menos, cfinco por 

cento dos votos apurados na elefição de 1990 para a Câ-

mara dos Deputados, não computados os brancos e os 

nulos, dfistrfibufídos em, pelo menos, um terço dos Esta-

dos; ou

7 BRASIL. Constfitufição (1988). Constfitufição da Repúblfica Federatfiva do Brasfil de 
1988.
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II – o partfido que conte, na data da publficação desta lefi, 

com representantes tfitulares na Câmara dos Deputados 

em número equfivalente a, no mfínfimo, três por cento 

da composfição da Casa, desprezada a fração resultante 

desse percentual; ou

III – colfigação fintegrada por, pelo menos, um partfido que 

preencha condfição prevfista em um dos fincfisos anterfio-

res, ou por partfidos que, somados, atendam às mesmas 

condfições.

§ 2º – Só poderá regfistrar candfidatos a Senador, Gover-

nador e Vfice-Governador:

I – o partfido que tenha atendfido a uma das condfições 

findficadas nos fincfisos I e II do parágrafo anterfior; ou

II – o partfido que, organfizado na cfircunscrfição, tenha 

obtfido na elefição de 1990 para a respectfiva Assembléfia 

ou Câmara Legfislatfiva três por cento dos votos apurados, 

exclufídos os brancos e nulos; ou

III – colfigação fintegrada por, pelo menos, um partfido que 

preencha uma das condfições prevfistas nos fincfisos I e II 

deste parágrafo, ou por partfidos que, somados, aten-

dam às mesmas condfições.8

2.1.1 Inconstfitucfionalfidade da cláusula de 

barrefira nas elefições de 1994

Imedfiatamente após a edfição dessa lefi, porém, afinda em 

outubro de 1993, o Partfido da Reedfifcação da Ordem 

Nacfional questfionou essas restrfições perante o Supremo 

Trfibunal Federal (STF) por mefio da Ação Dfireta de 

Inconstfitucfionalfidade (ADI) no 958.9

Inficfialmente, o Trfibunal, por mafiorfia, findeferfiu o pedfido 

de suspensão cautelar das dfisposfições fimpugnadas:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR 

– ARTIGO 5o DA LEI N. 8.713/93 – ELEIÇÕES DE 1994 

8 BRASIL. Lefi no 8.713, de 30 de setembro de 1993.

9 Na sequêncfia, o Partfido Socfial Crfistão apresentou a ADI no 966, com o mesmo 
objeto.
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– PARTIDOS – REGISTRO DE CANDIDATO. O DEFERI-

MENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-

CIONALIDADE PRESSUPÕE A RELEVÂNCIA DO PEDIDO, 

ASSENTADO ESTE PREDICADO NO SINAL DO BOM DI-

REITO E NO RISCO DE MANTER-SE COM PLENA EFICA-

CIA A NORMA ATACADA. NA DICÇÃO DA ILUSTRADA 

MAIORIA, ISTO NÃO OCORRE QUANTO AO ARTIGO 5º 

DA LEI N. 8.713/93, NO QUE IMPLICOU RESTRIÇÃO AOS 

PARTIDOS RELATIVAMENTE AO REGISTRO DE CANDIDA-

TOS, CONSIDERADA A REPRESENTATIVIDADE. RESSAL-

VA DO ENTENDIMENTO PESSOAL, TENDO EM CONTA 

A AUSÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA REDAÇÃO DO 

ACÓRDÃO NO CASO DE O RELATOR HAVER FORMADO 

NA CORRENTE MINORITÁRIA.

Decfisão

Por mafiorfia de votos, o Trfibunal findeferfiu o requerfimento 

de medfida cautelar, vencfidos os Mfinfistros Relator e Celso 

de Mello, que a deferfiam, para suspender, até a decfisão 

fnal da ação, a efcácfia do art. 5º da Lefi n. 8.713, de 

01.10.93. […].10

Posterfiormente, contudo, no julgamento defnfitfivo da 

ação, também por mafiorfia, o STF declarou finconstfitucfionafis 

os §§ 1o e 2o do art. 5o da Lefi no 8.713/93. Manteve, 

assfim, para partficfipação nas elefições gerafis de 1994, 

apenas as exfigêncfias referentes ao regfistro do partfido 

polfítfico a, pelo menos, um ano das elefições e, no caso 

de regfistro provfisórfio, a alguma representação na Câmara 

dos Deputados:

PARTIDOS POLÍTICOS – INDICAÇÃO DE CANDIDATOS 

– PRESSUPOSTOS – INCONSTITUCIONALIDADE. EXSUR-

GEM CONFLITANTES COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

OS PRECEITOS DOS PARS. 1º E 2º DO ARTIGO 5º DA 

LEI N. 8.713/93, NO QUE VINCULARAM A INDICAÇÃO 

DE CANDIDATOS A PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA, GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR E SE-

10 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade (Med. lfi-
mfinar) – 958. Relator: Mfin. Marco Aurélfio. Julgamento: 20 out. 1993. Publficação: 
25 ago. 1995.
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NADOR A CERTO DESEMPENHO DO PARTIDO POLÍTICO 

NO PLEITO QUE A ANTECEDEU E, PORTANTO, DADOS 

FÁTICOS CONHECIDOS. A CARTA DE 1988 NÃO REPE-

TIU A RESTRIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 152 DA PRE-

TÉRITA, RECONHECENDO, ASSIM, A REPRESENTAÇÃO 

DOS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS, INCLUSIVE OS 

QUE FORMAM DENTRE AS MINORIAS.

Decfisão

Por mafiorfia de votos, o Trfibunal julgou procedente, em 

parte, a ação, para declarar a finconstfitucfionalfidade dos 

§§ 1º e 2º, e seus fincfisos I, II e III, do art. 5º da Lefi n. 

8.713, de 01.10.93, vencfidos os Mfinfistros Francfisco Re-

zek, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence, que julgavam 

constfitucfionafis esses dfisposfitfivos. E, também por mafiorfia 

de votos, o Trfibunal declarou a constfitucfionalfidade do 

caput do art. 5º, da mesma Lefi (n. 8.713/93), vencfidos, 

em parte, os Mfinfistros Francfisco Rezek, Ilmar Galvão e 

Carlos Velloso, que declaravam finconstfitucfionafis (sfic) a 

expressão “desde que, neste últfimo caso, conte com, 

pelo menos, um representante tfitular na Câmara dos 

Deputados, na data da publficação desta Lefi”. […].11

2.2 Cláusula de barrefira na Lefi dos Partfidos 

Polfítficos

Por seu turno, a Lefi no 9.096/95, que “dfispõe sobre 

partfidos polfítficos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3o, 

fincfiso V, da Constfitufição Federal”, estabeleceu, em sua 

redação orfigfinal, espécfies de cláusulas de barrefira para a 

atuação de partfido polfítfico no Poder Legfislatfivo e para a 

dfistrfibufição dos recursos do fundo partfidárfio e do tempo 

de propaganda partfidárfia no rádfio e na televfisão:

Art. 13 – Tem dfirefito a funcfionamento parlamentar, em 

todas as Casas Legfislatfivas para as quafis tenha elegfido 

11 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 958. Re-
lator: Mfin. Marco Aurélfio. Julgamento: 11 mafio 1994. Publficação: 25 ago. 1995.
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representante, o partfido que, em cada elefição para a Câ-

mara dos Deputados obtenha o apofio de, no mfínfimo, 

cfinco por cento dos votos apurados, não computados 

os brancos e os nulos, dfistrfibufídos em, pelo menos, um 

terço dos Estados, com um mfínfimo de dofis por cento do 

total de cada um deles. [...]

Art. 41 – O Trfibunal Superfior Elefitoral, dentro de cfinco 

dfias, a contar da data do depósfito a que se refere o § 1º 

do artfigo anterfior, fará a respectfiva dfistrfibufição aos ór-

gãos nacfionafis dos partfidos, obedecendo aos segufintes 

crfitérfios:

I – um por cento do total do Fundo Partfidárfio será desta-

cado para entrega, em partes figuafis, a todos os partfidos 

que tenham seus estatutos regfistrados no Trfibunal Supe-

rfior Elefitoral;

II – noventa e nove por cento do total do Fundo Partfi-

dárfio serão dfistrfibufídos aos partfidos que tenham preen-

chfido as condfições do art. 13, na proporção dos votos 

obtfidos na últfima elefição geral para a Câmara dos De-

putados. [...]

Art. 48 – O partfido regfistrado no Trfibunal Superfior Elefi-

toral que não atenda ao dfisposto no art. 13 tem assegu-

rada a realfização de um programa em cadefia nacfional, 

em cada semestre, com a duração de dofis mfinutos.

Art. 49 – O partfido que atenda ao dfisposto no art. 13 

tem assegurado:

I – a realfização de um programa, em cadefia nacfional e 

de um programa, em cadefia estadual em cada semestre, 

com a duração de vfinte mfinutos cada;

II – a utfilfização do tempo total de quarenta mfinutos, por 

semestre, para finserções de trfinta segundos ou um mfi-

nuto, nas redes nacfionafis, e de figual tempo nas emfisso-

ras estaduafis.12

Também  estabeleceu,  contudo,  regulamentação  

transfitórfia da matérfia, de tal sorte que essas regras gerafis 

12 BRASIL. Lefi no 9.096, de 19 de setembro de 1995.
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só valerfiam dafí a 12 anos, para a legfislatura que se finficfiarfia 

em 2007:

Art. 56 – No perfíodo entre a data da publficação desta 

Lefi e o finfícfio da próxfima legfislatura, será observado o 

segufinte:

I – fca assegurado o dfirefito ao funcfionamento parla-

mentar na Câmara dos Deputados ao partfido que tenha 

elegfido e mantenha flfiados, no mfínfimo, três represen-

tantes de dfiferentes Estados;

II – a Mesa Dfiretora da Câmara dos Deputados dfisporá 

sobre o funcfionamento da representação partfidárfia con-

ferfida, nesse perfíodo, ao partfido que possua representa-

ção elefita ou flfiada em número finferfior ao dfisposto no 

fincfiso anterfior;

III – ao partfido que preencher as condfições do fincfiso I 

é assegurada a realfização anual de um programa, em 

cadefia nacfional, com a duração de dez mfinutos;

IV – ao partfido com representante na Câmara dos Depu-

tados desde o finfícfio da Sessão Legfislatfiva de 1995, fca 

assegurada a realfização de um programa em cadefia na-

cfional em cada semestre, com a duração de cfinco mfinu-

tos, não cumulatfivos com o tempo prevfisto no fincfiso III;

V – vfinte e nove por cento do Fundo Partfidárfio será des-

tacado para dfistrfibufição a todos os partfidos com esta-

tutos regfistrados no Trfibunal Superfior Elefitoral, na pro-

porção da representação parlamentar flfiada no finfícfio da 

Sessão Legfislatfiva de 1995.

Art. 57 – No perfíodo entre o finfícfio da próxfima Legfisla-

tura e a proclamação dos resultados da segunda elefição 

geral subsequente para a Câmara dos Deputados, será 

observado o segufinte:

I – dfirefito a funcfionamento parlamentar ao partfido com 

regfistro defnfitfivo de seus estatutos no Trfibunal Superfior 

Elefitoral até a data da publficação desta Lefi que, a partfir 

de sua fundação tenha concorrfido ou venha a concorrer 

às elefições gerafis para a Câmara dos Deputados, elegen-

do representante em duas elefições consecutfivas:

a) na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger repre-

sentante em, no mfínfimo, cfinco Estados e obtfiver um por 
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cento dos votos apurados no Pafís, não computados os 

brancos e os nulos;

b) nas Assemblefias Legfislatfivas e nas Câmaras de Ve-

readores, toda vez que, atendfida a exfigêncfia do fincfiso 

anterfior, eleger representante para a respectfiva Casa e 

obtfiver um total de um por cento dos votos apurados na 

Cfircunscrfição, não computados os brancos e os nulos;

II – vfinte e nove por cento do Fundo Partfidárfio será des-

tacado para dfistrfibufição, aos Partfidos que cumpram o 

dfisposto no art. 13 ou no fincfiso anterfior, na proporção 

dos votos obtfidos na últfima elefição geral para a Câmara 

dos Deputados;

III – é assegurada, aos Partfidos a que se refere o fincfiso I, 

observadas, no que couber, as dfisposfições do Tfítulo IV:

a) a realfização de um programa, em cadefia nacfional, 

com duração de dez mfinutos por semestre;

b) a utfilfização do tempo total de vfinte mfinutos por se-

mestre em finserções de trfinta segundos ou um mfinuto, 

nas redes nacfionafis e de figual tempo nas emfissoras dos 

Estados onde hajam atendfido ao dfisposto no fincfiso I, b.13

2.2.1 Inconstfitucfionalfidade da cláusula de 

barrefira na Lefi dos Partfidos Polfítficos

Afinda em 1995, o Partfido Comunfista do Brasfil e o Partfido 

Democrátfico Trabalhfista, de um lado, e o Partfido Socfial 

Crfistão, de outro, fimpugnaram essas dfisposfições – em 

especfial o art. 13 da Lefi dos Partfidos Polfítficos – perante o 

STF, por mefio das ADIs nos 1.35114 e 1.354.

No finfícfio de 1996, o Trfibunal julgou – e, por unanfimfidade 

de votos, findeferfiu – o pedfido de medfida cautelar na ADI 

no 1.354:

13 BRASIL. Lefi no 9.096, de 19 de setembro de 1995.

14 Também subscreveram a ADI no 1.351 o Partfido Lfiberal, o Partfido Popular Socfialfis-
ta, o Partfido Socfial Democrátfico e o Partfido dos Trabalhadores, que, no entanto, 
foram exclufídos do processo, porque não apresentaram procurações com poderes 
para tanto. Posterfiormente, aderfiram à ação o Partfido Popular Socfialfista, o Partfido 
Socfialfismo e Lfiberdade, o Partfido Socfialfista Brasfilefiro e o Partfido Verde.
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MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-

TUCIONALIDADE. SUSPEIÇÃO DE MINISTRO DA CORTE: 

DESCABIMENTO. PARTIDOS POLÍTICOS. LEI Nº 9.096, DE 

19 DE SETEMBRO DE 1995. ARGÜIÇÃO DE INCONSTI-

TUCIONALIDADE DO ART. 13 E DAS EXPRESSÕES A ELE 

REFERIDAS NO INCISO II DO ART. 41, NO CAPUT DOS 

ARTS. 48 E 49 E AINDA NO INCISO II DO ART. 57, TO-

DOS DA LEI Nº 9.096/95. 1. Manfifestação de Mfinfistro 

desta Corte, de lege ferenda, acerca de aperfefiçoamento 

do processo elefitoral, não enseja declaração de suspefi-

ção. Descabfimento de sua argufição em sede de controle 

concentrado. Não conhecfimento. 2. O artfigo 13 da Lefi 

n 9.096, de 19 de novembro de 1995, que exclufi do 

funcfionamento parlamentar o partfido polfítfico que em 

cada elefição para a Câmara dos Deputados, não obte-

nha o apofio de no mfínfimo cfinco por cento dos votos 

válfidos dfistrfibufídos em, pelo menos, um terço dos Esta-

dos, com um mfínfimo de dofis por cento do total de cada 

um deles, não ofende o prfincfípfio consagrado no artfigo 

17, seus fincfisos e parágrafos, da Constfitufição Federal. 

3. Os parâmetros traçados pelos dfisposfitfivos fimpugna-

dos constfituem-se em mecanfismos de proteção para a 

próprfia convfivêncfia partfidárfia, não podendo a abstração 

da figualdade chegar ao ponto do estabelecfimento de 

verdadefira balbúrdfia na realfização democrátfica do pro-

cesso elefitoral. 4. Os lfimfites legafis fimpostos e defnfidos 

nas normas atacadas não estão no concefito do artfigo 13 

da Lefi nº 9096/95, mas sfim no do próprfio artfigo 17, seus 

fincfisos e parágrafos, da Constfitufição Federal, sobretudo 

ao assentar o fincfiso IV desse artfigo, que o funcfionamen-

to parlamentar fcará condficfionado ao que dfiscfiplfinar a 

lefi. 5. A norma contfida no artfigo 13 da Lefi nº 9.096/95 

não é atentatórfia ao prfincfípfio da figualdade; qualquer 

partfido, grande ou pequeno, desde que habfilfitado pe-

rante a Justfiça Elefitoral, pode partficfipar da dfisputa elefi-

toral, em figualdade de condfições, ressalvados o ratefio 

dos recursos do fundo partfidárfio e a utfilfização do horárfio 

gratufito de rádfio e televfisão – o chamado “dfirefito de 

antena” –, ressalvas essas que o comando constfitucfional 

finscrfito no artfigo 17, § 3º, também reserva à legfislação 
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ordfinárfia a sua regulamentação. 6. Pedfido de medfida lfi-

mfinar findeferfido.15

Em fns de 2006, ou seja, mafis de 10 anos depofis, porém, 

quando resolveu julgar defnfitfivamente as referfidas ações, 

às vésperas da vfigêncfia das normas permanentes da Lefi 

dos Partfidos Polfítficos que estabelecfiam cláusulas de 

barrefira, notadamente no julgamento do mérfito da ADI 

no 1.351, o STF decfidfiu em sentfido oposto, declarando a 

finconstfitucfionalfidade das referfidas dfisposfições:

PARTIDO POLÍTICO – FUNCIONAMENTO PARLAMEN-

TAR – PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA – FUNDO 

PARTIDÁRIO. Surge conffitante com a Constfitufição Fe-

deral lefi que, em face da gradação de votos obtfidos por 

partfido polfítfico, afasta o funcfionamento parlamentar e 

reduz, substancfialmente, o tempo de propaganda partfi-

dárfia gratufita e a partficfipação no ratefio do Fundo Par-

tfidárfio. NORMATIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE 

– VÁCUO. Ante a declaração de finconstfitucfionalfidade 

de lefis, fincumbe atentar para a finconvenfiêncfia do vácuo 

normatfivo, projetando-se, no tempo, a vfigêncfia de pre-

cefito transfitórfio, fisso vfisando a aguardar nova atuação 

das Casas do Congresso Nacfional.

Decfisão

O Trfibunal, à unanfimfidade, julgou procedente a ação dfi-

reta para declarar a finconstfitucfionalfidade dos segufintes 

dfisposfitfivos da Lefi nº 9.096, de 19 de setembro de 1995: 

artfigo 13; a expressão “obedecendo aos segufintes crfi-

térfios”, contfida no caput do artfigo 41; fincfisos I e II do 

mesmo artfigo 41; artfigo 48; a expressão “que atenda 

ao dfisposto no art. 13”, contfida no caput do artfigo 49, 

com redução de texto; caput dos artfigos 56 e 57, com fin-

terpretação que elfimfina de tafis dfisposfitfivos as lfimfitações 

temporafis neles constantes, até que sobrevenha dfispo-

15 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade (Med. lfimfi-
nar) – 1.354. Relator: Mfin. Maurfícfio Corrêa. Julgamento: 7 fev. 1996. Publficação: 
25 mafio 2001.
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sfição legfislatfiva a respefito; e a expressão “no art. 13”, 

constante no fincfiso II do artfigo 57. [...].16

2.2.2 Redefnfição da cláusula de barrefira na Lefi 

dos Partfidos Polfítficos

Pouco tempo depofis, no finfícfio de 2007, o Congresso 

Nacfional decretou e o Presfidente da Repúblfica sancfionou 

a Lefi no 11.459/07, que fintroduzfiu o art. 41-A na cfitada Lefi 

dos Partfidos Polfítficos, redefnfindo a cláusula de barrefira 

relatfiva à dfistrfibufição dos recursos do fundo partfidárfio – 

embora não reproduzfindo a restrfição do art. 13:

Art. 1º – A Lefi nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
passa a vfigorar acrescfida do segufinte art. 41-A:
“Art. 41-A – 5% (cfinco por cento) do total do Fundo 
Partfidárfio serão destacados para entrega, em partes 
figuafis, a todos os partfidos que tenham seus estatutos 
regfistrados no Trfibunal Superfior Elefitoral e 95% (noven-
ta e cfinco por cento) do total do Fundo Partfidárfio serão 
dfistrfibufídos a eles na proporção dos votos obtfidos na 
últfima elefição geral para a Câmara dos Deputados.”
Art. 2º – Revogam-se o fincfiso V do art. 56 e o fincfiso II 
do art. 57, ambos da Lefi nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995.
Art. 3º – Esta Lefi entra em vfigor na data de sua publfi-

cação.17

2.3 Cláusula de barrefira na Lefi das Elefições

Anterfiormente, a Lefi no 9.504/97, que “estabelece normas 

para as elefições”, havfia defnfido afinda outra espécfie 

de cláusula de barrefira, referente à dfistrfibufição entre 

16 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 1.351. 
Relator: Mfin. Marco Aurélfio. Julgamento: 7 dez. 2006. Publficação: 30 mar. 2007. 
Parece que há um equfívoco no dfisposfitfivo do acórdão, pofis os arts. 56 e 57 da Lefi 
dos Partfidos Polfítficos não poderfiam vfigorar sfimultaneamente. De acordo com o 
voto do relator, retfifcado após debates, a decfisão alcançarfia apenas o art. 57.

17 BRASIL. Lefi no 11.459, de 21 de março de 2007.
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os partfidos polfítficos do tempo de propaganda elefitoral 

gratufita no rádfio e na televfisão18:

Art. 47 – As emfissoras de rádfio e de televfisão e os canafis 

de televfisão por assfinatura mencfionados no art. 57 reser-

varão, nos quarenta e cfinco dfias anterfiores à antevéspera 

das elefições, horárfio destfinado à dfivulgação, em rede, 

da propaganda elefitoral gratufita, na forma estabelecfida 

neste artfigo.

§ 1º – A propaganda será fefita: [...]

§ 2º – Os horárfios reservados à propaganda de cada 

elefição, nos termos do parágrafo anterfior, serão dfistrfi-

bufídos entre todos os partfidos e colfigações que tenham 

candfidato e representação na Câmara dos Deputados, 

observados os segufintes crfitérfios:

I – um terço, figualfitarfiamente;

II – dofis terços, proporcfionalmente ao número de repre-

sentantes na Câmara dos Deputados, consfiderado, no 

caso de colfigação, o resultado da soma do número de 

representantes de todos os partfidos que a fintegram.

§ 3º – Para efefito do dfisposto neste artfigo, a represen-

tação de cada partfido na Câmara dos Deputados será a 

exfistente na data de finfícfio da legfislatura que estfiver em 

curso.

§ 4º – O número de representantes de partfido que te-

nha resultado de fusão ou a que se tenha fincorporado 

outro corresponderá à soma dos representantes que os 

18 A chamada Lefi das Elefições, posterfiormente alterada no ponto pelas Lefis nos 
12.034/09 e 13.165/15, defnfiu cláusula de barrefira também na regulamentação 
da partficfipação de candfidatos em debate transmfitfido por emfissora de rádfio ou 
televfisão:

“Art. 46 – Independentemente da veficulação de propaganda elefitoral gratufita no 
horárfio defnfido nesta Lefi, é facultada a transmfissão, por emfissora de rádfio ou 
televfisão, de debates sobre as elefições majorfitárfia ou proporcfional, sendo assegu-
rada a partficfipação de candfidatos dos partfidos com representação na Câmara dos 
Deputados, e facultada a dos demafis, observado o segufinte:

Art. 46 – Independentemente da veficulação de propaganda elefitoral gratufita no 
horárfio defnfido nesta Lefi, é facultada a transmfissão por emfissora de rádfio ou 
televfisão de debates sobre as elefições majorfitárfia ou proporcfional, sendo assegu-
rada a partficfipação de candfidatos dos partfidos com representação superfior a nove 
Deputados, e facultada a dos demafis, observado o segufinte: (Redação dada pela 
Lefi 13.165/1995)”.
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partfidos de orfigem possufíam na data mencfionada no 

parágrafo anterfior.19

Por seu turno, a Lefi no 11.300/06 alterou a redação do  

§ 3o desse artfigo, para consfiderar o resultado das últfimas 

elefições para apuração da representação de cada partfido 

na Câmara, de forma a afastar o problema da finfdelfidade 

partfidárfia do crfitérfio de dfistrfibufição do tempo de 

propaganda elefitoral no rádfio e na televfisão:

Art. 1º – A Lefi nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vfigorar com as segufintes alterações:

“[...]

Art. 47 – [...]

§ 3º – Para efefito do dfisposto neste artfigo, a represen-

tação de cada partfido na Câmara dos Deputados é a 

resultante da elefição. (NR) […]”.20

2.3.1 Inconstfitucfionalfidade da cláusula de 

barrefira na Lefi das Elefições

Já no finfícfio de 1998, o Partfido Popular Socfialfista havfia 

questfionado junto ao STF a constfitucfionalfidade dos  

§§ 2o, 3o e 4o do art. 47 da Lefi das Elefições, com a ADI no 

1.822. Nessa oportunfidade, contudo, o Trfibunal sequer 

conheceu da ação, consfiderando que o acolhfimento dos 

pedfidos então veficulados fimportarfia em findevfida atuação 

legfislatfiva posfitfiva do Poder Judficfiárfio:

Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade. Medfida Lfimfinar. 

Argufição de finconstfitucfionalfidade da expressão “um ter-

ço” do fincfiso I e do fincfiso II do § 2º, do § 3º e do § 4º do 

artfigo 47 da Lefi nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

ou quando não, do artfigo 47, fincfisos I, III, V e VI, exceto 

suas alfíneas “a” e “b” de seu § 1º, em suas partes mar-

19 BRASIL. Lefi no 9.504, de 30 de setembro de 1997.

20 BRASIL. Lefi no 11.300, de 10 de mafio de 2006.
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cadas em negrfito, bem como dos fincfisos e parágrafos do 

artfigo 19 da Instrução nº 35 – CLASSE 12ª – DISTRITO 

FEDERAL, aprovada pela Resolução nº 20.106/98 do TSE 

que reproduzfiram os da cfitada Lefi 9.504/97 atacados. 

– Em se tratando de finstrução do TSE que se lfimfita a 

reproduzfir dfisposfitfivos da Lefi 9.504/97 também fimpug-

nados, a argufição relatfiva a essa finstrução se sfitua ape-

nas medfiatamente no âmbfito da constfitucfionalfidade, 

razão por que não se conhece da presente ação nesse 

ponto. – Quanto ao prfimefiro pedfido alternatfivo sobre 

a finconstfitucfionalfidade dos dfisposfitfivos da Lefi 9.504/97 

fimpugnados, a declaração de finconstfitucfionalfidade, se 

acolhfida como fofi requerfida, modfifcará o sfistema da Lefi 

pela alteração do seu sentfido, o que fimporta sua fim-

possfibfilfidade jurfídfica, uma vez que o Poder Judficfiárfio, 

no controle de constfitucfionalfidade dos atos normatfivos, 

só atua como legfislador negatfivo e não como legfislador 

posfitfivo. – No tocante ao segundo pedfido alternatfivo, 

não se podendo, nesta ação, examfinar a constfitucfiona-

lfidade, ou não, do sfistema de dfistrfibufição de honorárfios 

(sfic) com base no crfitérfio da proporcfionalfidade para a 

propaganda elefitoral de todos os mandatos eletfivos ou 

de apenas alguns deles, há fimpossfibfilfidade jurfídfica de se 

examfinar, sob qualquer ângulo que seja lfigado a esse crfi-

térfio, a finconstfitucfionalfidade dos dfisposfitfivos atacados 

nesse pedfido alternatfivo. Ação dfireta de finconstfitucfiona-

lfidade não conhecfida.

Decfisão

O Trfibunal, por votação unânfime, não conheceu da ação 

dfireta, nos termos do voto do Relator, restando prejudfi-

cada, em consequêncfia, a aprecfiação da medfida caute-

lar. [...].21

Mas, anos depofis, em 2010, o Partfido Humanfista da 

Solfidarfiedade fimpugnou as mesmas dfisposfições perante 

o STF, por mefio da ADI no 4.430. Posterfiormente, em 

meados de 2012, o Democratas, o Partfido do Movfimento 

21 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 1.822. 
Relator: Mfin. Morefira Alves. Julgamento: 26 jun. 1998. Publficação: 10 dez. 1999.
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Democrátfico Brasfilefiro, o Partfido da Socfial Democracfia 

Brasfilefira, o Partfido Popular Socfialfista, o Partfido da 

Repúblfica, o Partfido Progressfista e o Partfido Trabalhfista 

Brasfilefiro também ajufizaram ADI (no 4.795) contra o art. 

47, § 2o, II, da Lefi das Elefições, embora plefiteando apenas 

a determfinação da sua finterpretação conjugada com o 

dfisposto no § 3o.

O Trfibunal julgou, então, essas ações, declarando a 

finconstfitucfionalfidade da exclusão dos partfidos sem 

representação na Câmara dos Deputados da dfivfisão do 

tempo de propaganda elefitoral no rádfio e na televfisão; 

e, afinda, a finconstfitucfionalfidade da exclusão de novos 

partfidos que não tenham partficfipado de elefições gerafis 

da dfivfisão do tempo de propaganda elefitoral proporcfional 

à representação na mesma Casa Legfislatfiva:

Ações dfiretas de finconstfitucfionalfidade. Julgamento con-

junto da ADI nº 4.430 e da ADI nº 4.795. Artfigo 45,  

§ 6º, e art. 47, fincfisos I e II, da Lefi nº 9.504/97 (Lefi das 

Elefições). Conhecfimento. Possfibfilfidade jurfídfica do pedfi-

do. Propaganda elefitoral no rádfio e na televfisão. Incons-

tfitucfionalfidade da exclusão dos partfidos polfítficos sem re-

presentação na Câmara dos Deputados. Vfiolação do art. 

17, § 3º, da Constfitufição Federal. Crfitérfios de repartfição 

do tempo de rádfio e TV. Dfivfisão figualfitárfia entre todos os 

partfidos que lançam candfidatos ou dfivfisão proporcfional 

ao número de parlamentares elefitos para a Câmara dos 

Deputados. Possfibfilfidade constfitucfional de dfiscrfimfinação 

entre partfidos com e sem representação na Câmara dos 

Deputados. Constfitucfionalfidade da dfivfisão do tempo 

de rádfio e de televfisão proporcfionalmente à represen-

tatfivfidade dos partfidos na Câmara Federal. Partficfipação 

de candfidatos ou mfilfitantes de partfidos fintegrantes de 

colfigação nacfional nas campanhas regfionafis. Constfitu-

cfionalfidade. Crfiação de novos partfidos polfítficos e as alte-

rações de representatfivfidade na Câmara dos Deputados. 

Acesso das novas legendas ao rádfio e à TV proporcfional-

mente ao número de representantes na Câmara dos De-
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putados (fincfiso II do § 2o do art. 47 da Lefi no 9.504/97), 

consfiderada a representação dos deputados federafis que 

tenham mfigrado dfiretamente dos partfidos pelos quafis 

foram elefitos para a nova legenda no momento de sua 

crfiação. Momento de aferfição do número de represen-

tantes na Câmara Federal. Não aplficação do § 3o do art. 

47 da Lefi 9.504/97, segundo o qual, a representação de 

cada partfido na Câmara Federal é a resultante da últfima 

elefição para deputados federafis. Crfitérfio finaplficável aos 

novos partfidos. Lfiberdade de crfiação, fusão e fincorpora-

ção de partfidos polfítficos (art. 17, caput, CF/88). Equfipa-

ração constfitucfional. Interpretação conforme. [...]

Decfisão

O Trfibunal, por mafiorfia, rejefitou a prelfimfinar de necessfi-

dade de procuração com poderes especfífcos para ajufizar 

a ação, vencfido o Mfinfistro Marco Aurélfio; por unanfimfi-

dade, rejefitou a prelfimfinar de finépcfia da petfição finficfial, 

e, por mafiorfia, rejefitou a de fimpossfibfilfidade jurfídfica do 

pedfido, vencfidos os Senhores Mfinfistros Cármen Lúcfia, 

Marco Aurélfio, Rficardo Lewandowskfi e Joaqufim Barbo-

sa. [...] o Trfibunal, prossegufindo no julgamento, julgou 

parcfialmente procedente o pedfido formulado na ADI 

4.430 para declarar a constfitucfionalfidade do § 6º do ar-

tfigo 45 da Lefi nº 9.504/1997; a finconstfitucfionalfidade da 

expressão “e representação na Câmara dos Deputados”, 

contfida no § 2º do artfigo 47, da Lefi nº 9.504/1997, e 

para dar finterpretação conforme à Constfitufição Fede-

ral ao fincfiso II do § 2º do artfigo 47 da mesma lefi, para 

assegurar aos partfidos novos, crfiados após a realfização 

de elefições para a Câmara dos Deputados, o dfirefito de 

acesso proporcfional aos dofis terços do tempo destfinado 

à propaganda elefitoral no rádfio e na televfisão, consfide-

rada a representação dos deputados federafis que mfigra-

rem dfiretamente dos partfidos pelos quafis foram elefitos 

para a nova legenda na sua crfiação, vencfidos os Senho-

res Mfinfistros Cezar Peluso e Marco Aurélfio, que acom-

panhavam o Relator quanto à finconstfitucfionalfidade da 

expressão “e representação na Câmara dos Deputados”, 

contfida no § 2º do artfigo 47, da Lefi nº 9.504/1997, e 

declaravam a finconstfitucfionalfidade de todo o fincfiso II e 
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da expressão “um terço”, contfida no fincfiso I do referfido 

artfigo 47, e os Senhores Mfinfistros Joaqufim Barbosa e 

Cármen Lúcfia, que julgavam totalmente fimprocedente 

a ação. Quanto ao pedfido formulado na MC-ADI 4.795, 

o Trfibunal, por mafiorfia, julgou prejudficado o pedfido, em 

face da decfisão tomada na ADI 4.430, vencfido o Senhor 

Mfinfistro Joaqufim Barbosa, que a julgava fimprocedente. 

[...].22

2.4 Reação do legfislador: constfitucfionalfidade da 

cláusula de barrefira

Posterfiormente, a Lefi no 12.875/13 alterou tanto a Lefi dos 

Partfidos Polfítficos como a Lefi das Elefições, para reafrmar o 

crfitérfio do número de votos obtfidos na últfima elefição para 

a Câmara dos Deputados para dfistrfibufição de noventa 

e cfinco por cento dos recursos do fundo partfidárfio; e 

para restabelecer o crfitérfio do número de deputados 

federafis elefitos para dfivfisão do tempo de propaganda 

elefitoral gratufita no rádfio e na televfisão – exclufídos, 

assfim, em ambos os casos, os novos partfidos, salvo 

aqueles decorrentes de fusão de partfidos anterfiormente 

exfistentes:

Art. 1o – A Lefi no 9.096, de 19 de setembro de 1995, 

passa a vfigorar com as segufintes alterações:

“Art. 29. [...]

§ 6o – Havendo fusão ou fincorporação, devem ser so-

mados exclusfivamente os votos dos partfidos fundfidos 

ou fincorporados obtfidos na últfima elefição geral para a 

Câmara dos Deputados, para efefito da dfistrfibufição dos 

recursos do Fundo Partfidárfio e do acesso gratufito ao rá-

dfio e à televfisão.” (NR)

“Art. 41-A. Do total do Fundo Partfidárfio:

22 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 4.430. 
Relator: Mfin. Dfias Toffolfi. Julgamento: 29 jun. 2012. Publficação: 19 set. 2013.
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I – 5% (cfinco por cento) serão destacados para entrega, 

em partes figuafis, a todos os partfidos que tenham seus 

estatutos regfistrados no Trfibunal Superfior Elefitoral; e

II – 95% (noventa e cfinco por cento) serão dfistrfibufídos 

aos partfidos na proporção dos votos obtfidos na últfima 

elefição geral para a Câmara dos Deputados.

Parágrafo únfico – Para efefito do dfisposto no fincfiso II, se-

rão desconsfideradas as mudanças de flfiação partfidárfia, 

em quafisquer hfipóteses, ressalvado o dfisposto no § 6º 

do art. 29.” (NR)

Art. 2º – O art. 47 da Lefi nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, passa a vfigorar com as segufintes alterações:

“Art. 47 – [...]

§ 2º – Os horárfios reservados à propaganda de cada elefi-

ção, nos termos do § 1º, serão dfistrfibufídos entre todos 

os partfidos e colfigações que tenham candfidato, observa-

dos os segufintes crfitérfios:

I – 2/3 (dofis terços) dfistrfibufídos proporcfionalmente ao 

número de representantes na Câmara dos Deputados, 

consfiderado, no caso de colfigação, o resultado da soma 

do número de representantes de todos os partfidos que 

a fintegram;

II – do restante, 1/3 (um terço) dfistrfibufído figualfitarfiamen-

te e 2/3 (dofis terços) proporcfionalmente ao número de 

representantes elefitos no plefito fimedfiatamente anterfior 

para a Câmara dos Deputados, consfiderado, no caso de 

colfigação, o resultado da soma do número de represen-

tantes de todos os partfidos que a fintegram.

[...]

§ 7º – Para efefito do dfisposto no § 2º, serão desconsfide-

radas as mudanças de flfiação partfidárfia, em quafisquer 

hfipóteses, ressalvado o dfisposto no § 6o do art. 29 da Lefi 

no 9.096, de 19 de setembro de 1995.” (NR)

Art. 3º – Esta Lefi entra em vfigor na data de sua publfi-

cação.23

23 BRASIL. Lefi no 12.875, de 30 de outubro de 2013.
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2.5 Reação do STF: finconstfitucfionalfidade da 

cláusula de barrefira

No começo de 2014, o Solfidarfiedade apresentou ao STF 

a ADI no 5.105, contra os cfitados arts. 1o e 2o da Lefi no 

12.875/13 – sendo o segundo apenas na parte em que 

acrescentou o § 7o ao art. 47 da Lefi no 9.504/97.

Já em fns de 2015, o Trfibunal declarou a 

finconstfitucfionalfidade das dfisposfições fimpugnadas, por 

contrarfiedade à sua jurfisprudêncfia:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. DIREITO DE 

ANTENA E DE ACESSO AOS RECURSOS DO FUNDO 

PARTIDÁRIO ÀS NOVAS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS 

CRIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. REVER-

SÃO LEGISLATIVA À EXEGESE ESPECÍFICA DA CONS-

TITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL NAS ADIs 4.490 (sfic) E 4.795, REL. MIN. DIAS 

TOFFOLI. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 47, § 

2º, II, DA LEI DAS ELEIÇÕES, A FIM DE SALVAGUARDAR 

AOS PARTIDOS NOVOS, CRIADOS APÓS A REALIZAÇÃO 

DO PLEITO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, O DIREI-

TO DE ACESSO PROPORCIONAL AOS DOIS TERÇOS DO 

TEMPO DESTINADO À PROPAGANDA ELEITORAL GRA-

TUITA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO. LEI Nº 12.875/2013. 

TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. ARRANJO 

CONSTITUCIONAL PÁTRIO CONFERIU AO STF A ÚLTIMA 

PALAVRA PROVISÓRIA (VIÉS FORMAL) ACERCA DAS 

CONTROVÉRSIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE SU-

PREMACIA JUDICIAL EM SENTIDO MATERIAL. JUSTIFICA-

TIVAS DESCRITIVAS E NORMATIVAS. PRECEDENTES DA 

CORTE CHANCELANDO REVERSÕES JURISPRUDENCIAIS 

(ANÁLISE DESCRITIVA). AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO QUE 

DETENHA O MONOPÓLIO DO SENTIDO E DO ALCAN-

CE DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECI-

MENTO PRIMA FACIE DE SUPERAÇÃO LEGISLATIVA DA 

JURISPRUDÊNCIA PELO CONSTITUINTE REFORMADOR 

OU PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE 

AS INSTÂNCIAS POLÍTICAS AUTOCORRIGIREM-SE. NE-

CESSIDADE DE A CORTE ENFRENTAR A DISCUSSÃO JU-
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RÍDICA SUB JUDICE À LUZ DE NOVOS FUNDAMENTOS. 

PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMEN-

TAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FORA DAS CORTES. 

ESTÍMULO À ADOÇÃO DE POSTURAS RESPONSÁVEIS 

PELOS LEGISLADORES. STANDARDS DE ATUAÇÃO DA 

CORTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS DESAFIADORAS 

DA JURISPRUDÊNCIA RECLAMAM MAIOR DEFERÊNCIA 

POR PARTE DO TRIBUNAL, PODENDO SER INVALIDADAS 

SOMENTE NAS HIPÓTESES DE ULTRAJE AOS LIMITES 

INSCULPIDOS NO ART. 60, CRFB/88. LEIS ORDINÁRIAS 

QUE COLIDAM FRONTALMENTE COM A JURISPRUDÊN-

CIA DA CORTE (LEIS IN YOUR FACE) NASCEM PRESUN-

ÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE, 

NOTADAMENTE QUANDO A DECISÃO ANCORAR-SE 

EM CLÁUSULAS SUPERCONSTITUCIONAIS (CLÁUSULAS 

PÉTREAS). ESCRUTÍNIO MAIS RIGOROSO DE CONSTITU-

CIONALIDADE. ÔNUS IMPOSTO AO LEGISLADOR PARA 

DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO PRE-

CEDENTE OU QUE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E AXIO-

LÓGICOS QUE LASTREARAM O POSICIONAMENTO NÃO 

MAIS SUBSISTEM (HIPÓTESE DE MUTAÇÃO CONSTITU-

CIONAL PELA VIA LEGISLATIVA). [...]

Decfisão

O Trfibunal, por mafiorfia e nos termos do voto do Relator, 

julgou procedente o pedfido formulado na ação dfireta 

para declarar a finconstfitucfionalfidade dos artfigos 1º e 2º 

da Lefi nº 12.875, de 30 de outubro de 2013, vencfidos 

os Mfinfistros Edson Fachfin, Teorfi Zavasckfi, Gfilmar Men-

des, Celso de Mello e Rficardo Lewandowskfi (Presfidente). 

[...].24

2.6. Cláusula de barrefira na Mfinfirreforma 

Elefitoral de 2015

Ocorre que, dofis dfias antes desse julgamento, em 29 de 

setembro, fofi publficada a Lefi no 13.165/15, que “altera as 

24 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 5.105. 
Relator: Mfin. Lufiz Fux. Julgamento: 1 out. 2015. Publficação: 16 mar. 2016. Ob-
serve-se que, de acordo com o dfisposfitfivo do acórdão, a decfisão extrapolou do 
pedfido, declarando a finconstfitucfionalfidade, além do art. 1o, de todo o art. 2o da 
Lefi no 12.875/13, que havfia sfido apenas parcfialmente fimpugnado.
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Lefis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 

de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 – 

Códfigo Elefitoral –, para reduzfir os custos das campanhas 

elefitorafis, sfimplfifcar a admfinfistração dos partfidos polfítficos 

e fincentfivar a partficfipação femfinfina”.

Anterfiormente, a Lefi no 13.107/15 também havfia 

“altera(do) as Lefis nos 9.096, de 19 de setembro de 1995, 

e 9.504, de 30 de setembro de 1997, para dfispor sobre 

fusão de partfidos polfítficos”.25

Ambas as lefis modfifcaram dfisposfições da Lefi dos Partfidos 

Polfítficos referentes à cláusula de barrefira, que serfiam 

declaradas finconstfitucfionafis pelo STF nesse últfimo 

julgamento: o fincfiso I e o parágrafo únfico do art. 41-A da 

Lefi no 9.096, respectfivamente.

Observa-se, porém, a partfir da finterpretação conjugada 

dessas lefis e do dfisposfitfivo do acórdão proferfido pelo 

STF na ADI no 5.105, consfiderando, afinda, a regra do 

efefito reprfistfinatórfio de decfisão judficfial que declara a 

finconstfitucfionalfidade de lefi26, que a redação em vfigor 

desse artfigo fcou com comandos desconexos:

Art. 41-A – 5% (cfinco por cento) do total do Fundo Partfi-

dárfio serão destacados para entrega, em partes figuafis, a 

todos os partfidos que tenham seus estatutos regfistrados 

25 O Partfido Republficano da Ordem Socfial questfionou no STF a constfitucfionalfidade 
de dfisposfições da Lefi no 13.107/15 que recrudesceram as condfições para crfiação, 
fusão e fincorporação de partfidos polfítficos, por mefio da ADI no 5.311, que teve o 
pedfido de medfida cautelar findeferfido: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE. LEI NACIONAL N. 13.107, DE 24 DE MAÇO (sfic) DE 2015. ALTERAÇÃO DA 
LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS E DA LEI ELEITORAL (LEI 9.096/1995 E 9.504/1997). 
NOVAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA CRIAÇÃO, FUSÃO E INCORPORAÇÃO DE PAR-
TIDOS POLÍTICOS. APOIO DE ELEITORES NÃO FILIADOS E PRAZO MÍNIMO DE CIN-
CO ANOS DE EXISTÊNCIA DOS PARTIDOS (sfic). FORTALECIMENTO DO MODELO 
REPRESENTATIVO E DENSIFICAÇÃO DO PLURIPARTIDARISMO. FUNDAMENTO DO 
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DA CAUTE-
LAR. [...]”.

26 BARROSO, L. R. O controle de constfitucfionalfidade no dfirefito brasfilefiro: exposfição 
sfistemátfica da doutrfina e análfise crfítfica da jurfisprudêncfia. 3. ed., 2. tfiragem. São 
Paulo: Sarafiva, 2009, p. 201.
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no Trfibunal Superfior Elefitoral e 95% (noventa e cfinco por 

cento) do total do Fundo Partfidárfio serão dfistrfibufídos a 

eles na proporção dos votos obtfidos na últfima elefição 

geral para a Câmara dos Deputados. (Inclufído pela Lefi  

nº 11.459, de 2007)

I – 5% (cfinco por cento) serão destacados para entre-

ga, em partes figuafis, a todos os partfidos que atendam 

aos requfisfitos constfitucfionafis de acesso aos recursos do 

Fundo Partfidárfio; e (Redação dada pela Lefi nº 13.165, 

de 2015)

Parágrafo únfico – Para efefito do dfisposto no fincfiso II, 

serão desconsfideradas as mudanças de flfiação partfi-

dárfia em quafisquer hfipóteses. (Redação dada pela Lefi  

nº 13.107, de 2015)

A Lefi no 13.165/15 alterou, também, o já cfitado art. 49 

da Lefi dos Partfidos Polfítficos, redefnfindo a cláusula de 

barrefira relatfiva à partficfipação na dfivfisão do tempo de 

propaganda partfidárfia no rádfio e na televfisão, tendo 

como crfitérfio o número de deputados federafis do partfido, 

exclufindo-se aqueles que não tenham representante no 

Congresso Nacfional:

Art. 3º – A Lefi nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 

passa a vfigorar com as segufintes alterações:

“[...]

Art. 49 – Os partfidos com pelo menos um representante 

em qualquer das Casas do Congresso Nacfional têm asse-

gurados os segufintes dfirefitos relacfionados à propaganda 

partfidárfia:

I – a realfização de um programa a cada semestre, em 

cadefia nacfional, com duração de:

a) cfinco mfinutos cada, para os partfidos que tenham elefi-

to até quatro Deputados Federafis;

b) dez mfinutos cada, para os partfidos que tenham elefito 

cfinco ou mafis Deputados Federafis;

II – a utfilfização, por semestre, para finserções de trfinta 

segundos ou um mfinuto, nas redes nacfionafis, e de figual 

tempo nas emfissoras estaduafis, do tempo total de:
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a) dez mfinutos, para os partfidos que tenham elefito até 

nove Deputados Federafis;

b) vfinte mfinutos, para os partfidos que tenham elefito dez 

ou mafis deputados federafis. [...]”.27

Sfimfilarmente, alterou o § 2o do art. 47 da Lefi das Elefições, 

para redefnfir a cláusula de barrefira relatfiva à dfistrfibufição 

do tempo de propaganda elefitoral gratufita no rádfio e na 

televfisão:

Art. 2º – A Lefi nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vfigorar com as segufintes alterações:
“[...]
Art. 47 – As emfissoras de rádfio e de televfisão e os canafis 
de televfisão por assfinatura mencfionados no art. 57 re-
servarão, nos trfinta e cfinco dfias anterfiores à antevéspera 
das elefições, horárfio destfinado à dfivulgação, em rede, 
da propaganda elefitoral gratufita, na forma estabelecfida 
neste artfigo. […]
§ 2o – […]
I – 90% (noventa por cento) dfistrfibufídos proporcfional-
mente ao número de representantes na Câmara dos 
Deputados, consfiderados, no caso de colfigação para 
elefições majorfitárfias, o resultado da soma do número de 
representantes dos sefis mafiores partfidos que a fintegrem 
e, nos casos de colfigações para elefições proporcfionafis, 
o resultado da soma do número de representantes de 
todos os partfidos que a fintegrem;
II – 10% (dez por cento) dfistrfibufídos figualfitarfiamente.

[...]”.28

27 BRASIL. Lefi no 13.165 de 29 de setembro de 2015.

28 BRASIL. Lefi no 13.165 de 29 de setembro de 2015. A nova redação do § 2o do art. 
47 da Lefi no 9.504/97, determfinada pela Lefi no 13.165/15, fofi, também, questfio-
nada no STF, por mefio das ADIs nos 5.423, do Partfido Humanfista da Solfidarfiedade, 
Partfido Republficano Progressfista, Partfido Trabalhfista Crfistão e Partfido Trabalhfista 
Nacfional; 5.487, do Partfido Socfialfismo e Lfiberdade e Partfido Verde; e 5.491, do 
Solfidarfiedade. Essas ações foram julgadas em 25/8/2016 – juntamente com as 
ADIs nos 5.488 e 5.577, que fimpugnavam apenas a cláusula de barrefira relatfiva 
à partficfipação de candfidatos em debate transmfitfido por emfissora de rádfio ou 
televfisão. O pedfido de declaração de finconstfitucfionalfidade do referfido dfisposfitfivo 
fofi, então, julgado fimprocedente. Quando da conclusão do presente texto, porém, 
afinda não havfia sfido publficado o acórdão referente ao julgamento dessas ações.
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3. CONCLUSÃO

Partfindo do pressuposto de que o excesso de partfidos 

polfítficos dfifculta a governabfilfidade do Estado, além 

de desafar a próprfia autentficfidade da democracfia 

representatfiva, essa breve pesqufisa se propôs dfiscutfir a 

atuação e a responsabfilfidade dos Poderes Legfislatfivo 

e Judficfiárfio no desenvolvfimento do sfistema polfítfico 

brasfilefiro, consfiderando as tentatfivas de defnfição de 

cláusulas de barrefira na legfislação elefitoral e partfidárfia 

edfitada após a Constfitufição de 1988.29

Constatamos que o legfislador federal, apesar de 

frequentemente acusado de omfissão em matérfia de 

reforma polfítfica, tentou por dfiversas vezes enfrentar o 

problema do excesso de partfidos, medfiante cláusulas de 

barrefira. Entretanto, fofi recorrentemente censurado pelo 

STF, que, a partfir da provocação de partfidos polfítficos, 

finvalfidou ou alterou as prfincfipafis dfisposfições legafis 

edfitadas a respefito.

A chamada Corte desenvolveu, assfim, notávefis capfítulos 

da sua jurfisprudêncfia referente ao controle judficfial de 

constfitucfionalfidade das lefis, com avanços sfignfifcatfivos 

sobre a função legfislatfiva do Estado. Podemos cfitar, nesse 

sentfido, a finvocação do “prfincfípfio da proporcfionalfidade” 

no julgamento do mérfito da ADI no 958; a superação 

do “dogma do legfislador negatfivo” (e uma espécfie de 

29 Cumpre regfistrar que haverfia uma possfível solução mafis sfimples para desestfimular 
o fenômeno da pulverfização partfidárfia, qual seja, a profibfição de colfigações em 
elefições regfidas pelo sfistema proporcfional. Essa proposta, apesar de depender de 
reforma constfitucfional, parecfia amadurecfida nos debates sobre a reforma polfí-
tfica, mas não prevaleceu no sfimulacro de reforma consubstancfiado nas Lefis nos 
13.107/15 e 13.165/15. Confra-se, a propósfito, o relatórfio da Comfissão Especfial 
da Reforma Polfítfica, que funcfionou na Câmara dos Deputados entre os anos de 
2011 e 2012: BRASIL. Congresso Nacfional. Câmara dos Deputados, Comfissão Es-
pecfial Destfinada a Efetuar Estudo e Apresentar Propostas em Relação à Reforma 
Polfítfica, op. cfit.
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“apelo ao legfislador”) na decfisão defnfitfiva sobre a ADI no 

1.351 e, explficfitamente, no acórdão proferfido sobre a ADI  

no 4.430; fnalmente, a dfiscussão sobre a “teorfia dos 

dfiálogos constfitucfionafis” na ADI no 5.105. Entre alterações 

na composfição do Trfibunal e na sua jurfisprudêncfia, 

finclusfive no posficfionamento de determfinados mfinfistros, o 

STF não logrou, contudo, defnfir crfitérfios objetfivos estávefis 

sobre lfimfites constfitucfionafis à cláusula de barrefira, talvez 

mesmo porque não serfia essa sua função.

Em que pesem a complexfidade e a sensfibfilfidade do tema – 

que obvfiamente comporta o rfisco da legfislação em causa 

próprfia por parte da mafiorfia dos parlamentares, como está 

também fadado à “judficfialfização” por finficfiatfiva de partfido 

polfítfico derrotado no Congresso Nacfional – parece que 

a finsegurança jurfídfica decorrente das dfivergêncfias entre 

Legfislatfivo e Judficfiárfio tem, na realfidade, prejudficado o 

desenvolvfimento saudável do sfistema polfítfico brasfilefiro.

Por bem fundamentadas que tenham sfido, as cfitadas 

decfisões do STF terfiam fomentado mafis a confusão que 

a racfionalfidade do sfistema partfidárfio, eventualmente 

provocando até efefitos contrárfios aos desejados, 

possfivelmente por falta de uma vfisão global do problema, 

vale dfizer, por finadequação do foro judficfial para dfiscussão 

da matérfia.30 Observa-se, nesse sentfido, por exemplo, no 

julgamento da ADI no 5.105, o Mfinfistro Gfilmar Mendes 

reconhecendo que a finstfitufição da fdelfidade partfidárfia31 

30 Sobre os lfimfites finstfitucfionafis do Poder Judficfiárfio ou as defcfiêncfias da delfibera-
ção judficfial, sobretudo em matérfia de finterpretação constfitucfional, confram-se: 
BRANDÃO, R. Supremacfia judficfial versus dfiálogos constfitucfionafis: a quem cabe a 
últfima palavra sobre o sentfido da Constfitufição? Rfio de Janefiro: Lumen Jurfis, 2011, 
p. 183 et seq.; e MENDES, C. H. Dfirefitos fundamentafis, separação de poderes e 
delfiberação. São Paulo: Sarafiva, 2011, p. 100 et seq.

31 Cumpre recordar que a fdelfidade partfidárfia, como condfição para a manutenção 
de mandato eletfivo, fofi orfigfinalmente finstfitufída, sob a ordem constfitucfional em 
vfigor, pelo Trfibunal Superfior Elefitoral, por mefio da Resolução no 22.610/07, cuja 
constfitucfionalfidade fofi posterfiormente afrmada pelo STF no julgamento da ADI  
no 3.999. Depofis dfisso, a matérfia fofi dfiscfiplfinada pela Lefi no 13.165/15.
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acabou por estfimular a crfiação de novos partfidos, finfando 

afinda mafis o número de agremfiações em funcfionamento 

no Pafís – o mesmo se poderfia dfizer, alfiás, das decfisões 

da ADI no 4.430 e da próprfia ADI no 5.105, no que 

estenderam prerrogatfivas legafis a novos partfidos:

[...] E, veja, as armadfilhas da vfida fintelectual. Nós fimagfi-

návamos que estávamos dando uma resposta – e certa-

mente demos – adequada ao fenômeno do transfugufis-

mo, com a caracterfização da fdelfidade partfidárfia como 

um valor, que poderfia levar até mesmo ao comprome-

tfimento do mandato. Claro que não tfínhamos a alter-

natfiva de – o mfinfistro Toffolfi até tem ressaltado fisso –, 

que talvez a solução realmente a mafis perfefita ou, pelo 

menos, a menos fimperfefita serfia ter fechado todas as 

portas e ter dfito que safir do partfido vafi envolver a per-

da do mandato. O sujefito terá de, na verdade, safir do 

partfido e se qualfifcar no mundo partfidárfio. Em suma, 

o Trfibunal entendeu que era vfiável que não se desse a 

perda do mandato nos casos de notórfia persegufição, 

dfistorção do programa partfidárfio, que pode acontecer e, 

também, para fundar uma outra agremfiação. Essa válvu-

la de escape é aquela que tem sfido agora utfilfizada com 

mafior frequêncfia, levando à dfistorção do sfistema, como 

sabemos. [...]32

Chama atenção, ademafis, nos debates travados no STF, 

a dfimensão polfítfica da jurfisdfição constfitucfional exercfida 

pelo Trfibunal. Assfim, por exemplo, na oportunfidade da 

decfisão sobre a ADI no 1.351: após o findeferfimento da 

lfimfinar (na ADI no 1.354), a ação fcou por longos 10 anos 

pratficamente parada, sendo, afnal, julgada procedente às 

vésperas da entrada em vfigor das dfisposfições permanentes 

da Lefi dos Partfidos Polfítficos que estabelecfiam cláusulas 

32 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 5.105, 
p. 187-188.
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de barrefira, à vfista do resultado elefitoral que defnfira os 

efefitos de sua aplficação. Interessarfia à cfidadanfia saber 

também dos bastfidores dessa decfisão. Em seu voto, o 

Mfin. Gfilmar Mendes acabou por explficfitar o substrato 

polfítfico do julgamento, quando passou a defender a 

fdelfidade partfidárfia – embora estfivesse em dfiscussão a 

cláusula de barrefira:

[...] Recentemente o pafís mergulhou numa das mafiores 

crfises étficas e polfítficas de sua hfistórfia republficana, crfise 

esta que revelou algumas das graves mazelas do sfistema 

polfítfico-partfidárfio brasfilefiro, e que torna fimperfiosa a sua 

fimedfiata revfisão.

De tudo que fofi revelado, tem-se como extremamente 

grave o aparelhamento das estruturas estatafis para fns 

polfítfico-partfidárfios e a aproprfiação de recursos públficos 

para o fnancfiamento de partfidos polfítficos.

A crfise tornou, porém, evfidente, para todos, a neces-

sfidade de que sejam revfistas as atuafis regras quanto à 

fdelfidade partfidárfia. [...]33

Essa dfimensão polfítfica transparece, também, por exemplo, 

no voto do Mfin. Rficardo Lewandowskfi na ADI no 5.105 – 

alfiás, um dos cfinco votos vencfidos nesse julgamento:

Senhores Mfinfistros, tenho expressado uma profunda 

preocupação com aqufilo que tenho chamado – e o dfisse 

em pleno Congresso Nacfional, numa audfiêncfia públfica 

– de hfiperpartfidarfismo no Brasfil. Já ultrapassamos, de 

longe, o plurfipartfidarfismo, que é algo normal, exfistente 

em várfios pafíses democrátficos do mundo. [...]

E penso, emfinente Mfinfistro Lufiz Fux, que não afronta de 

forma central a decfisão que nós tomamos na ADI 4.430, 

alfiás, tomada há mafis de dofis anos e mefio, porquanto 

ela fofi decfidfida, julgada no dfia 29/6/2012. Nesses dofis 

anos e mefio, o substrato fenomenológfico alterou-se fun-

33 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 1.351, 
p. 137.
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damentalmente. Se já tfínhamos um hfiperpartfidarfismo, 

como eu o chamefi – já o chamava quando era Presfidente 

do TSE –, hoje, não sefi, nós temos uma aberração no 

plano partfidárfio. A cada dfia, surgem novos partfidos com 

as desfignações mafis bfisonhas, e que são fincompatfívefis 

até com a serfiedade, data venfia, do ambfiente polfítfico- 

-democrátfico. [...]34

É finteressante observar, nesse dfiapasão, como o STF 

comporta-se de forma sfimfilar à que condena no legfislador. 

Assfim, se, na ADI no 958, o Trfibunal censurou a defnfição 

da cláusula de barrefira na Lefi no 8.713/93, porque baseada 

em dados elefitorafis conhecfidos, o STF só julgou a ADI  

no 1.351 após conhecer o resultado elefitoral que 

determfinarfia os efefitos da cláusula da Lefi dos Partfidos 

Polfítficos. Já no julgamento da ADI no 5.105, a Suprema 

Corte crfitfica o recurso do legfislador ao argumento de 

autorfidade, mas acaba utfilfizando de argumento da 

mesma espécfie para derrubar a decfisão parlamentar. 

Com efefito, consta do voto do Mfin. Lufiz Fux, relator 

desta últfima ação, que a Lefi no 12.875/13 serfia “[...] um 

atentado à dfignfidade da jurfisdfição do Supremo Trfibunal 

Federal. [...]”35. Ou então, nas expressfivas palavras do 

Mfin. Celso de Mello:

[...] É fimportante assfinalar, neste ponto, que o Plenárfio 

do Supremo Trfibunal Federal, ao julgar a ADI 2.797/DF, 

Rel. Mfin. SEPÚLVEDA PERTENCE, advertfiu que o legfis-

lador ordfinárfio não pode, a pretexto de edfitar lefi finter-

pretatfiva da Carta Polfítfica, “opor-se ao entendfimento 

da jurfisprudêncfia constfitucfional do Supremo Trfibunal – 

guarda da Constfitufição”, sob pena de usurpação, por 

34 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 5.105, 
p. 194-196.

35 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 5.105, 
p. 62.
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parte do Congresso Nacfional, da função desta Corte Su-

prema como “fintérprete fnal da Lefi Fundamental”.

Ao assfim decfidfir, o Supremo Trfibunal Federal, enfatfizan-

do a sua condfição finstfitucfional que lhe permfite exercer, 

soberanamente, o monopólfio da últfima palavra em fin-

terpretação constfitucfional, conclufiu pela fimpossfibfilfidade 

jurfídfica de o Congresso Nacfional, medfiante lefi, reformar 

exegese do texto constfitucfional frmada por esta Corte 

Suprema: [...]36

Já a Mfin. Cármen Lúcfia mudou o entendfimento que havfia 

manfifestado em voto  vencfido na ADI no 4.430, para fazer 

prevalecer a autorfidade da decfisão do STF:

[...] A despefito, portanto, do que penso ser legfítfimo e 

que declfinefi no voto proferfido naquele outro julgamen-

to, tendo, como antes afrmado, fcado vencfido pela 

mafiorfia, por respefito à finstfitufição do Supremo Trfibunal 

Federal e à decfisão agora contrarfiada por uma lefi or-

dfinárfia, sem que me tenham sfido apresentadas razões 

para uma outra finterpretação constfitucfional, consfidero 

válfidas as consfiderações postas no voto do Mfinfistro-Re-

lator, o Mfinfistro Lufiz Fux, no sentfido de que não haverfia 

porque descumprfir o que fofi o fundamento da decfisão 

fnal do julgamento do Supremo Trfibunal Federal. [...]37

Entretanto, conforme, por exemplo, o parecer 

apresentado pelo procurador-geral da Repúblfica na ADI  

no 5.105, cfitado no voto vencfido do Mfin. Edson Fachfin, 

serfia mesmo questfionável o mérfito da decfisão do Trfibunal, 

que não terfia consfiderado devfidamente a próprfia realfidade 

do sfistema elefitoral proporcfional brasfilefiro, em que os 

36 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 5.105, 
p. 53.

37 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 5.105, 
p. 154-155.
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votos do partfido ou da colfigação são determfinantes para 

a elefição da grande mafiorfia dos deputados:

“[...] Não há figualdade materfial entre agremfiações que 

contem com representantes elefitos à Câmara dos Depu-

tados e sfiglas crfiadas no curso da legfislatura. Estas afinda 

não se submeteram ao voto popular nem elegeram re-

presentantes no plefito. Embora figuafis no plano da lega-

lfidade, não o são no que respefita à legfitfimfidade polfítfica.

De resto, a democracfia carece de partfidos sólfidos, crfia-

dos com representatfivfidade de movfimentos socfiafis com 

fidentfidade clara, não para atender a mandatárfios cfir-

cunstancfialmente finsatfisfefitos com as legendas pelas 

quafis se elegeram; mufito menos para agregar tempo de 

rádfio e televfisão ou quota do FP a partfidos estabelecfidos 

ou a colfigações oportunfistas, formadas sem harmonfia 

de perfs programátficos, apenas para alcançar represen-

tatfivfidade polfítfica que não consegufiram por mefio do 

sufrágfio. As medfidas que a lefi questfionada fimplantou 

buscam combater tafis prátficas e dessa manefira fortale-

cer o sfistema partfidárfio, o regfime democrátfico e a repre-

sentatfivfidade das finstfitufições polfítficas.”38

Ora, as cláusulas de barrefira finstfitufídas na legfislação 

brasfilefira após a Constfitufição de 1988 não serfiam 

assfim draconfianas. Como se extrafi dos argumentos 

apresentados nos próprfios debates no STF, o não 

atendfimento à cláusula, em outros pafíses, pode resultar na 

cassação do partfido ou de eventuafis mandatos, ao passo 

que as lefis examfinadas apenas restrfingfiram prerrogatfivas 

de partficfipação nos órgãos do Poder Legfislatfivo e, 

especfialmente, na dfistrfibufição dos recursos do fundo 

partfidárfio e do tempo destfinado à propaganda partfidárfia 

e elefitoral no rádfio e na televfisão. Ademafis, além de 

revfiravoltas na jurfisprudêncfia e dfiversos votos vencfidos, 

38 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 5.105, 
p. 86.
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verfifca-se nas decfisões do Trfibunal e no relato das defesas 

e das manfifestações da Procuradorfia-Geral da Repúblfica, 

relevante fundamento jurfídfico para a cláusula de barrefira, 

a saber: o caráter nacfional dos partfidos polfítficos exfigfido 

pela Constfitufição.

Dessarte,  havendo  fundamentos  constfitucfionafis  

relevantes tanto para sustentar como para crfitficar a 

cláusula de barrefira, não deverfia normalmente prevalecer 

a lefi, edfitada pelos órgãos competentes para regular 

a matérfia nos termos dos arts. 1o, 2o, 22, I, e 48 da 

Constfitufição da Repúblfica?39 Não serfia essa a “regra” no 

Estado Democrátfico de Dfirefito? Vejamos, a propósfito, as 

palavras do Mfin. Edson Fachfin, no já referfido voto vencfido 

no julgamento da ADI no 5.105:

[...] Por fm, afinda que descartados os argumentos ante-
rfiores, remanesce a segufinte findagação: se há posfições 
figualmente respefitávefis (sob o ponto de vfista jurfídfico) 
quanto ao dfirefito ou à garantfia que deve preponderar 
nessa análfise: se o dfirefito de figualdade materfial entre os 
partfidos crfiados, fundfidos ou fincorporados, por força do 
caput do art. 17, CF ou o que prestfigfia o sfistema polfítfico-
-partfidárfio, a fdelfidade partfidárfia (§1º do art. 17, CF), a 
partfir da compreensão do dfirefito dos partfidos constfitufí-
dos às cadefiras por ele conqufistadas nas elefições propor-
cfionafis e cujo ocupante mfigra para outra agremfiação – e 
se a Constfitufição atrfibufiu a tarefa de regulamentar o § 3º 

39 “Art. 1º – A Repúblfica Federatfiva do Brasfil, formada pela unfião findfissolúvel dos Es-
tados e Munficfípfios e do Dfistrfito Federal, constfitufi-se em Estado Democrátfico de Dfirefito 
e tem como fundamentos: […].

Parágrafo únfico – Todo o poder emana do povo, que o exerce por mefio de representan-
tes elefitos ou dfiretamente, nos termos desta Constfitufição

Art. 2º – São Poderes da Unfião, findependentes e harmônficos entre sfi, o Legfislatfivo, o 
Executfivo e o Judficfiárfio. […].

Art. 22 – Compete prfivatfivamente à Unfião legfislar sobre:

I – dfirefito cfivfil, comercfial, penal, processual, elefitoral, [...]

Art. 48 – Cabe ao Congresso Nacfional, com a sanção do Presfidente da Repúblfica, não 
exfigfida esta para o especfifcado nos arts. 49, 51 e 52, dfispor sobre todas as matérfias 
de competêncfia da Unfião [...]”.
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do artfigo 17 (que trata da dfivfisão do tempo de antena e 
acesso aos recursos do fundo partfidárfio) à lefi, como po-
derfia a Suprema Corte declarar a finconstfitucfionalfidade 
da opção do Legfislatfivo se ela não é teratológfica, mas 
decorre de escolhas válfidas em termos constfitucfionafis 
(tão válfidas que sufragadas pela próprfia Corte em tem-
pos mufito recentes sem que tenha havfido alteração na 
base fátfica ou normatfiva) afinda que não reffitam a posfi-
ção mafis moderna (mas não unânfime da Corte)? Pode o 
Judficfiárfio sobrepor-se a escolhas válfidas de competêncfia 

do Legfislatfivo? [...]40

Essa dfiscussão suscfitarfia, ademafis, a questão da 

responsabfilfidade do Poder Judficfiárfio, sobretudo no 

tocante ao controle judficfial de constfitucfionalfidade das 

lefis. Pofis, como se sabe, os membros do Legfislatfivo são 

regularmente submetfidos a julgamento polfítfico perante 

o povo, medfiante elefições unfiversafis e perfiódficas. Mas 

como se afere ou controla a responsabfilfidade polfítfica do 

STF?

Com efefito, serfia de se findagar se o sfistema polfítfico- 

-partfidárfio brasfilefiro não terfia se desenvolvfido de forma 

mafis responsável caso a cláusula de barrefira, especfialmente 

da Lefi dos Partfidos Polfítficos, não tfivesse sfido declarada 

finconstfitucfional. Sem desconsfiderar a exortação ao 

pluralfismo democrátfico nessa decfisão da Suprema 

Corte, cabe questfionar se serfia, de fato, desarrazoado o 

quadro que então se estabelecerfia, conforme os dados 

apresentados pelo Mfin. Marco Aurélfio no julgamento 

defnfitfivo da ADI no 1.351, baseados nas elefições gerafis 

realfizadas em 2006:

40 BRASIL. Supremo Trfibunal Federal. Ação dfireta de finconstfitucfionalfidade – 5.105, 
p. 83-84.
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[...] Dos vfinte e nove partfidos exfistentes, apenas sete al-

cançaram e suplantaram o patamar de cfinco por cento 

dos votos para a Câmara dos Deputados em todo o ter-

rfitórfio nacfional, dfistrfibufídos de tal forma a perfazer pelo 

menos dofis por cento em cada qual de nove Estados.[...]41

Enfm, parece mesmo que as relatadas dfivergêncfias 

entre os Poderes Legfislatfivo e Judficfiárfio não estarfiam 

contrfibufindo para a estabfilfidade da democracfia no Brasfil. 

Tfivesse o STF endossado a advertêncfia do Mfin. Francfisco 

Rezek, em voto vencfido no julgamento do mérfito da ADI 

no 958, afinda no alvorecer da nova Repúblfica, a conclusão  

poderfia ser dfiferente:

[...] Ter como premfissa a lfiberdade ampla de crfiação de 

partfidos e ao mesmo tempo lfimfitar a prerrogatfiva do le-

gfislador ordfinárfio para estabelecer requfisfitos de partficfi-

pação efetfiva no processo elefitoral, serfia lançar a semen-

te de um quadro caótfico. [...]42
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1. INTRODUÇÃO 

O ensafio é uma espécfie de texto não fccfional de curto 

fôlego e sem compromfisso com o recorte precfiso de 

um objeto de estudo ou com o encadeamento lógfico 

de um racfiocfínfio dedutfivo ou findutfivo, o que se espera 

de artfigos cfientfífcos e teses acadêmficas. Presta-se 

ao compartfilhamento de finsfights e do processo de 

aproxfimação de seu autor em dfireção a determfinado 

tema objeto de sua refexão. Não são esperadas de um 

ensafio conclusões peremptórfias ou demonstrações 

categórficas, o que não sfignfifca que esteja fisento a 

crfítficas. Antes, pelo contrárfio, enquanto nos artfigos 

cfientfífcos o autor busca certo rfigor para se proteger a 

prfiorfi de determfinados questfionamentos, o aparente 

descompromfisso do ensafio defixa-o proposfitadamente 

aberto a crfítficas. A fincompletude do ensafio é explfícfita e 

convfida o lefitor ao pensamento crfítfico. É com esse espfírfito 

que nos aproxfimamos do tema sobre a duração razoável 

do processo legfislatfivo. 

Para provocar uma refexão sobre esse tema, convém 

levar em consfideração a percepção generalfizada de que a 

vfida está mafis acelerada nos dfias atuafis. Isso se manfifesta 

na forma como as pessoas se relacfionam com o tempo, 

sempre com pressa e com o sentfimento de que estamos 
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atrasados em relação aos nossos afazeres. Esse tema abre 

camfinho para dfiscutfir a estrefita relação entre o tempo e 

o Dfirefito, em partficular, a fimportâncfia do devfido processo 

legal. Cabe uma vfisfita ao debate sobre a morosfidade 

do Judficfiárfio, uma vez que fofi a partfir desse problema 

no acesso à Justfiça que se reconheceu a fimportâncfia da 

duração razoável do processo. Em segufida, são dfiscutfidos 

mecanfismos que levam à desconsfideração do tempo 

na produção normatfiva, seja pela edfição fimedfiata da 

norma por mefio da medfida provfisórfia, seja pela omfissão 

legfislatfiva. Por fm, o texto destaca alguns aspectos da 

organfização do Poder Legfislatfivo e da dfiscfiplfina do 

processo legfislatfivo que trazem fimpactos para o tempo 

de tramfitação das proposfições legfislatfivas. Nessa etapa 

fnal, finficfia-se pelo exame das normas constfitucfionafis, em 

especfial o modelo de bficameralfismo, para, em um segundo 

momento, chamar a atenção de regras regfimentafis a 

partfir da comparação de regfimentos finternos de algumas 

assemblefias legfislatfivas.

O tema merece atenção porque, assfim como outros 

recursos, como dfinhefiro, espaço urbano ou rural, 

finformação ou conhecfimento, o tempo é objeto de 

tensões e de dfisputas polfítficas, além de assumfir dfiferentes 

sfignfifcados segundo a posfição dos atores socfiafis, sendo 

dfistrfibufído de forma desfigual entre as classes socfiafis. 

São mufitos os exemplos de tensões e conffitos em torno 

do tempo ao longo da hfistórfia. Segundo Le Goff (2014, 

p.61), “O conffito do tempo da Igreja e do tempo dos 

mercadores se afrma no coração da Idade Médfia, como 

um dos acontecfimentos mafiores da hfistórfia mental 

desses séculos, em que se elabora a fideologfia do mundo 

moderno”. As refivfindficações dos trabalhadores pela 

regulamentação ou redução das jornadas de trabalho, 

pelo fintervalo de descanso e pelo tempo para qualfifcação 
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fazem parte da hfistórfia do Dfirefito do Trabalho no Brasfil e 

no exterfior. A luta pelo ensfino públfico e gratufito pode ser 

reconhecfida como um movfimento de defesa da amplfiação 

dos anos de estudo das classes desfavorecfidas, assfim 

como a defesa de um transporte públfico de qualfidade 

traduz o ansefio de ter mafis tempo para o descanso e 

para a famfílfia. O tempo tem dfiferentes sfignfifcados, por 

exemplo, para o mercado fnancefiro, para a produção 

agrfícola ou para a regeneração dos recursos naturafis. 

A velocfidade das redações jornalfístficas não cofincfide 

com o rfitmo das delfiberações democrátficas nem com 

o da refexão acadêmfica. Enquanto alguns planejam o 

envelhecfimento com qualfidade de vfida, pensar o futuro 

para quem passa fome pode sfignfifcar apenas a busca de 

sua próxfima refefição. 

2. A ACELERAÇÃO DA VIDA E O 

SENTIMENTO DE URGÊNCIA

Se há um tempo objetfivo que findepende da ação humana, 

reconhecfido, por exemplo, pelo movfimento dos astros 

ou pelas estações do ano, as dfiferenças anterfiormente 

mencfionadas revelam que varfiam de forma sfignfifcatfiva 

as formas como os seres humanos se relacfionam com o 

tempo, seja comparando dfiferentes momentos hfistórficos, 

seja em uma mesma época. Essa dfiversfidade de manefiras 

de lfidar com o tempo e as tensões que elas engendram se 

amplfiam com o desenvolvfimento tecnológfico, que altera 

os estfilos e os rfitmos de vfida. Essa varfiação já fofi descrfita 

por hfistorfiadores ao examfinarem a era moderna (séculos 

XV a XIX), que fofi palco de finvenções que fimpulsfionaram 

mudanças na forma de as pessoas perceberem o transcurso 

do tempo. Destacam, por exemplo, como os relógfios 
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mecânficos, que fincorporaram no século XVI o regfisto dos 

mfinutos e, no século XVII, o dos segundos, contrfibufíram 

para racfionalfização do mundo do trabalho durante a 

Revolução Industrfial no século XVIII (KOSELLECK, 2014, 

p. 154; THOMPSON, 1998). O finteresse dos hfistorfiadores 

sob essa perspectfiva decorre do fato de que a era 

moderna fofi uma época em que mudanças tecnológficas 

e polfítficas aconteceram de forma mafis rápfida do que em 

qualquer outro momento hfistórfico anterfior, provocando 

naqueles que vfiveram nesse perfíodo a fimpressão de 

certa aceleração da vfida, como ressalta Koselleck  

(2014, p. 153): “A fintervalos menores, no dfia a dfia dos 

afetados fintroduz-se um novo componente desconhecfido, 

que não pode ser deduzfido de nenhuma experfiêncfia 

conhecfida. Isso dfistfingue a experfiêncfia da aceleração” 

da vfida. A fimpressão de que a vfida sofre um processo 

de aceleração é fintensfifcada pelo desenvolvfimento de 

tecnologfias que proporcfionam mafior rapfidez na finteração 

humana, em especfial as formas de comunficação e de 

transporte. Afnal, tem-se a fimpressão de que a vfida 

fofi acelerada na medfida em que a tecnologfia encurta 

o tempo de transposfição de pessoas, mercadorfias ou 

finformações de um lugar a outro. No século XVIII, pode-

se fidentfifcar outro salto tecnológfico com a finvenção e 

o desenvolvfimento dos telégrafos, das ferrovfias e dos 

barcos a vapor. 

Além do avanço das tecnologfias, notadamente de 

comunficação e transporte, a era moderna ensfinou que 

crfises polfítficas e processos revolucfionárfios são fenômenos 

que também provocam a sensação de aceleração da vfida, 

na medfida em que trazem sucessfivos fatos em curto espaço 

de tempo que parecem antecfipar o futuro. A vfida corre 

tranqufila nos momentos de contfinufidade até entrar em 

um redemofinho por ocasfião das rupturas. O tempo voou 
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em duas décadas que presencfiaram a Revolução Francesa, 

que parecem corresponder a séculos de transformações 

socfiafis na Idade Médfia. Não é por outro motfivo que Karl 

Marx chamou a revolução de “a locomotfiva da hfistórfia”. 

Assfim, parece finevfitável certo paralelo entre essas 

mudanças da forma de vfivencfiar o tempo naquela 

época e as prfimefiras décadas do século XXI, reconhecfida 

como a era do conhecfimento. Com a velocfidade 

dos  acontecfimentos,  novos  conhecfimentos  são  

constantemente exfigfidos, fimpondo-nos um processo de 

aprendfizagem permanente. Nesse contexto, surpreende 

a atualfidade das palavras do personagem de Goethe em 

seu romance As afnfidades eletfivas, de 1809: “Agora 

não podemos mafis aprender nada para a vfida. Nossos 

ancestrafis permanecfiam féfis ao ensfino que recebfiam 

na juventude; nós, porém, precfisamos recficlar nossos 

conhecfimentos se não qufisermos safir de moda.” (apud 

KOSELLECK, 2014, p. 153). 

Se a velocfidade do surgfimento de novas tecnologfias no 

século XVIII provocou a fimpressão de certa aceleração da 

vfida, os dfias atuafis levam essa experfiêncfia ao extremo, 

com o acentuado desenvolvfimento das tecnologfias de 

comunficação e finformação por mefio da finternet e de 

outros recursos eletrônficos. Há uma correlação dfireta 

entre a aceleração do rfitmo de vfida e a capacfidade 

de finteração humana, que nos permfite comunficar 

finstantaneamente com outras pessoas em qualquer 

lugar do mundo, por mefio de um dfisposfitfivo móvel que 

podemos levar no bolso, enquanto fazemos outras cofisas, 

como durante a alfimentação ou nos deslocamentos. 

Da mesma forma, de manefira cada vez mafis rápfida as 

pessoas acessam novas finformações por fintermédfio das 

redes socfiafis, portafis na finternet, comunfidades vfirtuafis. 

Ou seja, vfivemos em uma socfiedade em rede com um 
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fuxo cada vez mafis veloz de finformações, conhecfimento, 

dfinhefiro, servfiços e produtos, o que defixa as pessoas 

com a fimpressão de que estão sempre atrasadas. Há 

uma compressão do tempo dfiante da aceleração da 

vfida no capfitalfismo dfigfital (WAJCMAN, 2015), causando 

ansfiedade em decorrêncfia do que vem sendo chamado 

de “sfíndrome do pensamento apressado”. O sentfimento 

de urgêncfia parece orfientar o rfitmo de vfida das pessoas, 

que ansefiam por respostas fimedfiatas do Estado ou de 

quem quer que seja para os seus problemas. Afnal, estão 

se acostumando a ver o futuro – materfialfizado em novas 

e surpreendentes tecnologfias – chegar cada vez mafis 

rápfido. O futuro de outrora, como algo dfistante, remoto, 

parece se desmanchar no ar, em face desse sentfimento de 

urgêncfia e da cultura da fimpacfiêncfia.

Nesse quadro, ganha relevâncfia a noção do devfido 

processo legal, que estabelece um procedfimento para 

que as decfisões estatafis sejam construfídas em um tempo 

dfiferfido, respefitando determfinados prfincfípfios, como a 

possfibfilfidade de partficfipação dos afetados pela decfisão. 

O processo legal, em suas dfiferentes vertentes – cfivfil, 

penal, admfinfistratfivo – tem, entre outras, a função 

de estabelecer certa dfistâncfia entre o fato gerador de 

um problema e a decfisão estatal que busca a solução, 

partfindo do pressuposto de que essa decfisão precfisa 

ser construfída, de que ela carece de um tempo para a 

maturação. A findfignação e outros sentfimentos reatfivos 

levarfiam as pessoas a aplficar a pena máxfima – quando 

não o lfinchamento –, se a decfisão fosse tomada 

fimedfiatamente após a prátfica do delfito. “Ao fimpulso 

mortfífero fimedfiato, sucede o tempo dfiferfido do processo”, 

sustenta Ost (1999, p. 150). O processo penal permfite 

que os envolvfidos, com suas versões e seus argumentos, 

refinterpretem o passado, dando-lhe um novo futuro, 
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com o reconhecfimento defnfitfivo da finocêncfia ou com a 

sanção reparadora. A lembrança dolorosa da vfítfima terá 

um futuro dfiferente a partfir do momento da condenação 

do agressor. Da mesma forma, o processo legfislatfivo 

parte de uma dfiscussão sobre os problemas que advêm 

de um passado remoto ou recente, vfisando a uma decfisão 

que proporcfione uma solução no futuro. O debate e a 

negocfiação entre os atores finteressados alteram os 

vfínculos entre o passado e o futuro. Essa delfiberação 

democrátfica, condfição para a legfitfimfidade da norma, 

requer tempo, não segue o rfitmo da findústrfia fabrfil, das 

decfisões de cunho técnfico e menos afinda do mercado 

fnancefiro. Alfiás, mesmo após a aprovação da norma, 

ela não é fincorporada às relações socfiafis em um passe de 

mágfica. A renúncfia do legfislador ao perfíodo de vacatfio 

legfis, por mefio da costumefira cláusula segundo a qual 

“esta lefi entra em vfigor na data de sua publficação”, pouco 

antecfipa a efetfivfidade da norma, que com frequêncfia 

requer um trabalho de dfivulgação e educatfivo dos órgãos 

públficos, para que a lefi seja conhecfida e gradatfivamente 

fincorporada às relações socfiafis. 

É fato que há sfituações excepcfionafis que exfigem 

decfisões rápfidas, a serem confrmadas ou revogadas 

após a aprecfiação cautelosa das autorfidades, como a 

prfisão de um crfimfinoso que age para apagar as provas 

de seu crfime. O Dfirefito contempla essas sfituações, com 

a prevfisão, na seara judficfial, de prfisões temporárfias e 

medfidas lfimfinares e, na área legfislatfiva, com as medfidas 

provfisórfias. Contudo, há nfítfida percepção da socfiedade, 

por um lado, do abuso por parte das autorfidades das 

sfituações excepcfionafis prevfistas na legfislação, seja 

das tutelas de urgêncfia constantes nos processos cfivfil 

e penal, seja das medfidas provfisórfias. Por outro lado, 

sabe-se também que, se o tempo é findfispensável para a 
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legfitfimfidade das normas legafis ou das decfisões judficfiafis, 

o seu prolongamento excessfivo pode comprometer o 

sentfido democrátfico do devfido processo legal, como é 

do conhecfimento de mfilhões de pessoas que aguardam 

por decfisões do Judficfiárfio brasfilefiro. Reformulando o 

dfito popular, pode-se dfizer que “a justfiça que tarda é 

falha”. Alfiás, morosfidade se transformou em marca 

da atfivfidade judficfial no Brasfil, motfivando a finclusão do 

fincfiso LXXVIII do art. 5º da Constfitufição da Repúblfica, 

pela Emenda Constfitucfional n.º 45, de 2005, segundo o 

qual, “a todos, no âmbfito judficfial e admfinfistratfivo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os mefios 

que garantam a celerfidade de sua tramfitação”. Convém 

conhecer um pouco o debate em torno do prfincfípfio da 

duração razoável do processo judficfial, porque ele pode 

jogar alguma luz sobre o problema sfimfilar que acontece 

também no processo legfislatfivo. 

3. O PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL 

DO PROCESSO JUDICIAL 

Este ensafio finspfira-se em um prfincfípfio que orfienta a 

atfivfidade jurfisdficfional e admfinfistratfiva – o da duração 

razoável do processo – para provocar uma refexão 

sobre o tempo no processo legfislatfivo. Convém, então, 

entender os motfivos pelos quafis esse prfincfípfio fofi 

alçado à condfição de dfirefito fundamental pela referfida 

emenda à Constfitufição da Repúblfica, para verfifcar se 

fatores sfimfilares ocorrem também no Poder Legfislatfivo. 

É precfiso cautela na comparação, porque as atfivfidades 

são dfistfintas. O Judficfiárfio atende, sobretudo, a demandas 

findfivfiduafis, enquanto o  Legfislatfivo cufida da produção de 

normas que resguardam o finteresse da coletfivfidade ou, 
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pelo menos, de grupos especfífcos. Além dfisso, não há 

paralelo entre as estruturas de ambos os Poderes, uma vez 

que os órgãos do Judficfiárfio estão organfizados de forma 

artficulada e hfierárqufica, enquanto cada casa legfislatfiva é 

autônoma. Os trfibunafis superfiores, que compõem o Poder 

Judficfiárfio da Unfião, são finstâncfias recursafis de decfisões 

proferfidas nos trfibunafis estaduafis. Não há essa fintegração 

entre os legfislatfivos federal e estaduafis. Afinda assfim, essa 

estratégfia é uma porta de entrada para abordar a duração 

do trâmfite das proposfições legfislatfivas. 

Não há uma causa únfica que explfique a morosfidade do 

Poder Judficfiárfio, que é um problema complexo e envolve 

mufitas varfiávefis. Não é o caso tentar levantar todas essas 

varfiávefis, mas apenas destacar alguns aspectos centrafis 

que provocam a finércfia na atuação dos órgãos do 

Judficfiárfio. O número elevado de ações judficfiafis em trâmfite 

nos trfibunafis e nas finstâncfias finficfiafis certamente é um dos 

prfincfipafis fatores que provocam a morosfidade na prestação 

dos servfiços jurfisdficfionafis. Havfia aproxfimadamente 70,8 

mfilhões de processos tramfitando na Justfiça brasfilefira em 

2014, sendo que o número de ações encerradas desde 

2009 é finferfior ao número de novas ações, ou seja, o 

estoque de processos judficfiafis vem crescendo de forma 

sfignfifcatfiva. Em 2009, esse volume gfirava em torno 

de 59,1 mfilhões de ações judficfiafis. Ressalte-se que, 

notadamente, em vfirtude das polfítficas adotadas pelo 

Conselho Nacfional de Justfiça, houve um crescfimento 

do número de ações conclufídas no perfíodo em questão, 

mas não fofi superfior ao número de novas ações. Há um 

aumento da demanda de prestação jurfisdficfional, que, 

de um lado, pode ser percebfido de forma posfitfiva, pofis 

sfignfifca que os cfidadãos estão ganhando conscfiêncfia dos 

seus dfirefitos e refivfindficando-os judficfialmente. Todavfia, 

decorre também de uma cultura da lfitfigfiosfidade, em que 
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pessoas, empresas e dfiferentes órgãos estatafis adotam 

a estratégfia de levar seus conffitos para o Judficfiárfio em 

vez de resolvê-los por outros mefios, como a medfiação e 

a arbfitragem, ou, sfimplesmente, cumprfindo o que a lefi 

determfina. Defixar que o problema deságue no Judficfiárfio 

representa, nessa perspectfiva, postergar o seu desfecho. 

Se a fimportâncfia da celerfidade da Justfiça para a 

democracfia e para a pacfifcação dos conffitos socfiafis é 

reconhecfida por todos os estudfiosos e operadores do 

Dfirefito, esse reconhecfimento não se materfialfiza na 

atuação profssfional de mufitos advogados, que, não raras 

vezes, optam por estratégfias protelatórfias na expectatfiva, 

por exemplo, de que a prescrfição favoreça seus clfientes 

em ações penafis. A demora no trânsfito em julgado de 

decfisões judficfiafis é, com frequêncfia, do finteresse da parte 

cujo resultado lhe será desfavorável. Em mufitos casos, 

a morosfidade da Justfiça do Trabalho pode benefcfiar as 

empresas, seja porque o trabalhador é estfimulado a fazer 

um acordo afinda que por valor bastante finferfior ao devfido, 

seja porque os recursos fnancefiros permanecem com a 

empresa enquanto a ação tramfita pelas dfiversas finstâncfias 

judficfiafis. Todavfia, não são apenas os advogados os 

responsávefis pela morosfidade proposfital de determfinadas 

ações judficfiafis. Notadamente nas finstâncfias superfiores, 

magfistrados utfilfizam de recursos, como o pedfido de vfista, 

para adfiar a aprecfiação de matérfias, afinda que o resultado 

já esteja defnfido, como fcou evfidente no julgamento da 

Ação Dfireta de Inconstfitucfionalfidade n.º 4.650, ajufizada 

pelo Conselho Nacfional da Ordem dos Advogados, 

questfionando a possfibfilfidade de fnancfiamento prfivado 

por parte de pessoas jurfídficas, no qual o mfinfistro Gfilmar 

Mendes solficfitou vfista em feverefiro de 2014, devolvendo 

os autos com seu voto em setembro de 2015. Essa 

estratégfia revela que não decfidfir já é, em sfi, uma forma 
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de decfidfir, no sentfido da manutenção do status quo, uma 

decfisão que não preenche as exfigêncfias de publficfidade e 

de fundamentação. 

Essa estratégfia de contar com a morosfidade do Judficfiárfio 

para retardar o cumprfimento de uma obrfigação legal ou 

contratual encontra terreno fértfil nas regras processuafis, 

que preveem um complexo sfistema de recursos e 

dfiversos finstrumentos que, em prfincfípfio, vfisam garantfir 

a ampla defesa e o contradfitórfio. As regras processuafis 

são marcadas por um formalfismo exacerbado, que tem 

sfido objeto de crfítficas e revfisão legfislatfiva, mas afinda 

assfim pautam o rfitmo da tramfitação das ações judficfiafis e 

finformam a cultura de parcela sfignfifcatfiva dos operadores 

do Dfirefito. 

Ao reconhecer a morosfidade na tramfitação das ações 

judficfiafis como um grave problema para a efetfivação do 

acesso à Justfiça, camfinhou bem o constfitufinte ao não 

estfipular como dfirefito fundamental a rápfida aprecfiação 

das demandas levadas ao Judficfiárfio, mas a duração 

razoável do processo. Essa nuança termfinológfica, 

que refete dfiferentes concepções de justfiça, pode ser 

encontrada em fimportantes textos normatfivos no Dfirefito 

Comparado. Enquanto a Sexta Emenda à Constfitufição 

dos Estados Unfidos adotou a expressão “jufízo rápfido” 

(fafir trfial), as Convenções Europefia e Amerficana de 

Dfirefitos Humanos, de 1950 e 1969, respectfivamente, 

referem-se à aprecfiação judficfial em prazo razoável, o que 

nos parece mafis adequado. Afnal, como já destacamos 

anterfiormente, a aprecfiação de uma demanda judficfial 

requer tempo. Não obstante, a defnfição do que seja um 

tempo razoável para a aprecfiação de uma ação judficfial 

não é tarefa fácfil. 



NE
PE
L

292

Instado dfiversas vezes em vfirtude de suposta vfiolação ao 

dfirefito a uma prestação jurfisdficfional em tempo razoável, 

o Trfibunal Europeu de Dfirefitos Humanos fofi, aos poucos, 

estabelecendo alguns crfitérfios para reconhecer a referfida 

vfiolação em cada caso, consfiderando, por exemplo, os 

efefitos sobre os acusados – se está preso preventfivamente, 

por exemplo –, a contrfibufição dele para o atraso na 

prestação jurfisdficfional, a manefira como a finvestfigação fofi 

realfizada e a complexfidade da matérfia. 

É possfível colher alguns elementos da sfituação do Poder 

Judficfiárfio para fidentfifcar ou não sfimfilarfidades com a 

morosfidade na aprecfiação de determfinadas proposfições 

pelos parlamentos. Por exemplo, assfim como nas ações 

judficfiafis, não se pode estabelecer um tempo razoável 

para aprecfiação de qualquer projeto de lefi, uma vez que 

eles apresentam suas especfifcfidades e dfiferentes graus 

de complexfidade. Assfim como parte da lentfidão no 

trâmfite das ações judficfiafis pode ser atrfibufída a estratégfias 

adotadas pelos advogados, com frequêncfia parlamentares 

atuam para postergar a aprecfiação de determfinada 

proposfição legfislatfiva, promovendo a obstrução por 

mefio dos recursos dfisponfívefis nos regfimentos finternos 

e protelando findefnfidamente a decfisão estatal. Cabe 

chamar a atenção mafis uma vez para o fato de que, tanto 

na esfera judficfiárfia quanto na legfislatfiva, não decfidfir já é, 

em sfi, uma forma de decfidfir: decfide-se que a sfituação deve 

permanecer como está até que a autorfidade judficfiárfia 

ou legfislatfiva, não se sabe quando, efetue o seu dever 

de decfidfir a matérfia. Dessa forma, o acusado contfinua 

preso, o credor não pode cobrar seu crédfito ou a matérfia 

fca sem regulamentação ou com regramento defasado 

dfiante da realfidade em constante transformação. 

Nessa lfinha de racfiocfínfio de traçar um paralelo entre os 

processos judficfial e legfislatfivo, merece, por fm, regfistro 
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uma dfiferença entre as decfisões dos Poderes Judficfiárfio e 

Legfislatfivo: por mafis que elas possam demorar além do 

razoável, enquanto a decfisão judficfial pode conclufir pela 

procedêncfia ou pela fimprocedêncfia da ação judficfial, 

condenando ou absolvendo o réu, a decfisão legfislatfiva 

será, salvo rarfíssfimas exceções, pela aprovação do projeto 

de lefi. Superada a aprecfiação pelas comfissões, em especfial 

o jufízo de constfitucfionalfidade do projeto de lefi, o Poder 

Legfislatfivo não rejefita um projeto de lefi no momento de 

sua votação em Plenárfio. A rejefição de um projeto de 

lefi representa certo custo polfítfico para os parlamentares 

perante o públfico que se benefcfiarfia da proposfição, custo 

que é fortemente amenfizado se sfimplesmente o projeto 

não for aprecfiado, permanecendo nas gavetas das casas 

legfislatfivas até o seu arqufivamento. 

4. A DESTEMPORALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

NORMATIVA

A noção de destemporalfização aqufi adotada finspfira-se 

na obra semfinal de  Françofis Ost fintfitulada O tempo do 

dfirefito (1999). Para Ost (1999), há dfiferentes formas pelas 

quafis uma socfiedade recusa a dfimensão do tempo em 

seu devfir. Uma delas é tomar o tempo por apenas uma de 

suas dfimensões, quafis sejam, a da duração, que fimporta 

na estabfilfidade e na contfinufidade, e a dfimensão do acaso, 

do finstante crfiatfivo, do finesperado. Para o autor, o tempo 

tem essas duas dfimensões, representadas no pensamento 

flosófco por Bergson, que ressalta a contfinufidade, a 

dfimensão da duração do tempo, e Bachelard, que destaca 

a fimportâncfia das rupturas, da descontfinufidade. 
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O tempo é um e outro: uma duração, chefia de descontfi-

nufidades múltfiplas, sempre a refinventar. Há uma dfiago-

nal que se finscreve no cruzamento dos dofis efixos, pelo 

menos de cada vez que somos capazes de finficfiatfiva e de 

hfistórfia. Entre acaso e determfinfismo, vfislumbra-se esta 

tercefira vfia do tempo hfistórfico, [que] era denomfinada 

por Arfistóteles de kafiros; ele vfia nela a expressão do bem 

em matérfia de tempo. (OST, 1999, p. 34). 

Vejamos prfimefiro a perda da dfimensão da duração 

e da contfinufidade do tempo, que está assocfiada aos 

já mencfionados sentfimento de urgêncfia e cultura da 

fimpacfiêncfia que finformam a aceleração da vfida. Essa 

valorfização desmesurada do finstante finovador, em que a 

finovação surge como um objetfivo em sfi, fimporta em uma 

desconsfideração do potencfial do passado, cujas relefituras 

nos permfitfirfiam repensar o presente e traçar perspectfivas 

para o futuro, que, se não é certo e determfinado, 

tampouco é aleatórfio e absolutamente fincerto. No que 

tange à produção da lefi, essa forma de destemporalfização 

se materfialfiza notadamente no excesso de medfidas 

provfisórfias, mas também em tramfitações apressadas que 

suprfimem o tempo do debate, do exame detfido, naquelas 

entfidades da federação cujos chefes do Poder Executfivo 

não podem edfitar tal espécfie normatfiva. 

As medfidas provfisórfias deverfiam ser utfilfizadas em 

caráter excepcfional, como estabelece o art. 62 da 

Constfitufição da Repúblfica, ao finstfitufir como pressuposto 

o reconhecfimento de sfituações de urgêncfia e relevâncfia. 

Como, na atualfidade, tudo parece urgente para os setores 

finteressados, a edfição de medfida provfisórfia se torna  a 

melhor alternatfiva. Ademafis, a dfifculdade de tramfitação 

dos projetos de lefi no regfime regular, os quafis demoram 

anos para serem aprecfiados, estfimula o uso da medfida 
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provfisórfia. O mfinfistro Gfilmar, referfindo-se ao tempo em 

que era advogado-geral da Unfião, conta-nos que,

afinda no prfimefiro governo de Fernando Henrfique Car-

doso, o mfinfistro Jobfim recebeu uma comfissão, que lhe 

apresentou uma proposta de medfida provfisórfia sobre 

um determfinado tema. O mfinfistro, sensfibfilfizado, per-

guntou em quanto tempo havfiam desenvolvfido o es-

tudo. Responderam-lhe que em dofis anos. (MENDES, 

2003, p. 61).

O setor finteressado trabalhou dofis anos para elaborar uma 

mfinuta de regulamentação para a área de sua atuação, 

mas entendfia que a aprovação da matérfia era urgente 

e deverfia ser veficulada por mefio de medfida provfisórfia. 

Segundo o referfido mfinfistro, a demanda por edfição de 

medfidas provfisórfias vem não apenas do setor prfivado, 

mas também da próprfia admfinfistração públfica. Alfiás, os 

próprfios parlamentares fazem uso do tempo especfial de 

tramfitação do projeto de conversão  da medfida provfisórfia 

em lefi, quando apresentam emendas estranhas ao tema 

do referfido projeto, o que é relatfivamente comum. 

Vejamos agora a forma finversa de destemporalfização, 

que corresponde à desconsfideração do fimponderado 

na hfistórfia, dos finstantes de descontfinufidade e de 

finovação, estando assocfiada à expectatfiva de se 

assegurar a eternfidade de determfinada sfituação. Não raro 

determfinado grupo ou partfido polfítfico assume o governo 

e já traça um projeto de poder para várfias gerações, como 

o fez Hfitler, que propunha o Refich de mfil anos. Nessa 

perspectfiva, supõe-se o fm da hfistórfia, porque o futuro 

estarfia predetermfinado. Essa forma de destemporalfização 

se materfialfiza, no que tange à atfivfidade legfislatfiva, na 

omfissão do legfislador quando não cumpre o seu dever 

de regulamentar determfinada matérfia. O problema 
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é antfigo e ganhou expressão a partfir da edfição das 

constfitufições dfirfigentes edfitadas na prfimefira metade 

do século XX, que, além da organfização do Estado e 

dos dfirefitos fundamentafis de prfimefira geração, prevfia 

atuações do Estado e dfirefitos socfiafis que dependfiam de 

regulamentação. Em mufitos casos, essa regulamentação 

jamafis entrou em vfigor. O constfitufinte fez constar 

da Constfitufição da Repúblfica promulgada em 1988 

dofis finstrumentos para, senão superar o problema da 

omfissão legfislatfiva, pelo menos atenuá-lo: a ação dfireta 

de finconstfitucfionalfidade por omfissão e o mandado de 

finjunção, a ser concedfido “sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne finvfiável o exercfícfio dos dfirefitos e 

lfiberdades constfitucfionafis e das prerrogatfivas finerentes 

à nacfionalfidade, à soberanfia e à cfidadanfia” – art. 5.º, 

LXXI. Vale o regfistro da evolução jurfisprudencfial do STF, 

no sentfido de dar efetfivfidade ao mandado de finjunção. 

Aquela Corte entendeu, no começo da década de 90, 

que caberfia apenas a notfifcação da autorfidade omfissa, 

mas, a partfir do Mandado de Injunção n.º 712, relatfivo 

ao dfirefito de greve do servfidor públfico, adotou camfinho 

dfiverso. Nesse caso, determfinou a aplficação da lefi que 

dfiscfiplfina o dfirefito de greve do trabalhador da finficfiatfiva 

prfivada (Lefi n.º 7.783, de 1989) até que a matérfia fosse 

regulamentada.

Não obstante, há dfiversos dfisposfitfivos esperando a 

regulamentação, finércfia do legfislador que ultrapassa 

qualquer prazo razoável para a tramfitação de uma 

proposfição legfislatfiva. É o caso, por exemplo, da 

regulamentação da partficfipação do usuárfio do servfiço 

públfico na admfinfistração dfireta e findfireta, conforme  

art. 37, § 3.º da CR; da emancfipação de munficfípfios, 

segundo art. 18, § 4.º da CR; e da trfibutação das grandes 

fortunas, consoante art. 153, VII da CR. Nessas e em várfias 
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outras sfituações, há dfiferentes fatores que determfinam a 

finércfia legfislatfiva, não se podendo fidentfifcar uma únfica 

causa. Em comum, tafis dfisposfitfivos revelam a prevalêncfia 

da opção polfítfica em manter a lacuna no ordenamento 

jurfídfico, apesar da fimportâncfia das matérfias. 

5. NORMAS JURÍDICAS E O TEMPO DE 

TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA

A fintenção desta parte fnal do ensafio é destacar algumas 

normas jurfídficas que fimpactam o tempo de tramfitação das 

proposfições legfislatfivas. Segufindo a hfierarqufia das normas, 

comecemos pelo Texto Constfitucfional. Mencfionem-se, 

então, duas normas que vfisam assegurar mafior celerfidade 

ao processo legfislatfivo: o pedfido de urgêncfia (art. 64, § 1.º 

da CR) e a dfispensa da aprecfiação por parte do Plenárfio 

(art. 58, § 2.º, I), atrfibufindo competêncfia conclusfiva 

às comfissões, são regras prevfistas na Constfitufição da 

Repúblfica que permfitem a aceleração na aprecfiação de 

determfinadas matérfias. Em sentfido contrárfio, ou seja, 

estabelecendo um obstáculo à aprovação apressada de 

determfinada matérfia, os arts. 29 e 32 da CR estabelecem 

um finterstfícfio de 10 dfias entre um turno e outro para a 

aprovação de emendas às Lefis Orgânficas do Munficfípfio e 

do Dfistrfito Federal. Deverfia o constfitufinte ter estendfido 

regra sfimfilar para a próprfia Constfitufição da Repúblfica, 

evfitando aprovações apressadas, como a aprecfiação, em 

um mesmo dfia, de dofis turnos exfigfidos pelo § 2.º do  

art. 62 da CR, como aconteceu com a aprovação da 

Emenda à Constfitufição n.º 62, de 2009, que alterou o 

regfime de pagamento dos precatórfios. 

O prfincfipal aspecto constante na Constfitufição da 

Repúblfica que finfuencfia o tempo de tramfitação dos 
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projetos de lefi é a adoção do bficameralfismo com casas 

equfipotentes, embora não sejam sfimétrficas, ou seja, elas 

não têm as mesmas atrfibufições, conforme se verfifca com 

o cotejamento dos arts. 51 e 52 da CR, que estabelecem as 

atrfibufições, respectfivamente, da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal. Verfifca-se que o Senado tem um 

conjunto de atrfibufições que a Câmara não tem, mas, em 

compensação, a Câmara é a Casa Inficfiadora de todos os 

projetos de lefi orfigfinárfios de outros Poderes. Sabe-se que, 

se a Casa Revfisora alterar o projeto de lefi, ele retorna à 

Casa Inficfiadora, que dá a palavra fnal sobre a proposfição, 

acatando ou não as alterações patrocfinadas pela Casa 

Revfisora. Assfim, em matérfia de processo legfislatfivo, a 

Câmara apresenta uma condfição vantajosa em relação ao 

Senado, porque controla as alterações por ele efetuadas 

nos projetos de lefi encamfinhados pelos demafis Poderes e 

de finficfiatfiva de suas comfissões e dos deputados. O fato 

é que a tramfitação em duas casas legfislatfivas, afinda que 

em turno únfico em cada uma delas, torna a tramfitação 

mafis demorada, notadamente se a Casa Revfisora altera 

o projeto por mefio de emendas ou substfitutfivo, porque, 

como já fofi esclarecfido, o projeto deve retornar à Casa 

Inficfiadora. Alfiás, não raro os senadores são pressfionados 

a não alterar o projeto para que ele possa ser aprovado e 

encamfinhado ao presfidente para sanção e promulgação. 

No nfível regfimental, são mufitas as regras que dfiscfiplfinam 

o rfitmo de tramfitação das proposfições legfislatfivas, 

defnfindo os prazos para o debate nas comfissões e no 

Plenárfio, finterstfícfio entre os turnos de votação, tempo para 

encamfinhamento e declaração de votos etc. Além dfisso, 

outros dfisposfitfivos dfiscfiplfinam procedfimentos especfífcos 

que não se referem dfiretamente a prazos ou tempo para 

a prátfica de determfinado ato, mas são utfilfizados pelas 

mfinorfias como estratégfia de obstrução. Assfim, a exfigêncfia 
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de quórum é uma dessas sfituações, pofis permfite que a 

mfinorfia se retfire do Plenárfio quando a sua ausêncfia torna 

finsufcfiente o número de parlamentares para delfiberar 

sobre determfinada matérfia, fimpondo o adfiamento da 

votação. A dfiscfiplfina dos regfimes de votação sfimbólfico e 

nomfinal também finfuencfia no tempo da aprecfiação das 

matérfias, uma vez que o prfimefiro é rápfido, permfitfindo 

várfias votações em poucos mfinutos, enquanto o segundo 

exfige um tempo mafior, podendo atrasar a aprecfiação da 

matérfia. Não cabe no espaço – e no tempo – deste ensafio 

uma abordagem exaustfiva sobre o tema, que poderfia 

se estender para averfiguar elementos empfírficos sobre 

a duração do trâmfite de proposfições em determfinadas 

casas legfislatfivas. 

Por ora, tendo como exemplos regfimentos finternos de 

alguns legfislatfivos estaduafis, lfimfitemo-nos a destacar 

dofis aspectos do regramento do processo legfislatfivo 

dos estados que apresentam grande fimportâncfia para 

se refetfir sobre uma duração razoável do trâmfite de 

uma proposfição legfislatfiva, a saber, a competêncfia do 

presfidente para defnfir a ordem do dfia e o prazo das 

comfissões para a aprecfiação das matérfias. Talvez a regra 

que mafis fimpacte no tempo de aprecfiação das matérfias 

seja aquela que confere ao presfidente da casa legfislatfiva 

a competêncfia de defnfir a ordem do dfia, dando a ele o 

poder de, na prátfica, suspender o trâmfite de determfinada 

proposfição e encamfinhar outras, de acordo com seus 

finteresses polfítficos e negocfiações com os lfíderes da casa1. 

Evfidentemente, o presfidente exerce sua competêncfia 

conectado a uma rede de finteresses e negocfiações, que 

passa não apenas pelos demafis parlamentares e pelos 

lfíderes dos outros Poderes, mas também pelos mefios 

1 Art. 17, I, m, do RI-ALSP; art. 65, I,o do RI-ALSC.
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de comunficação, pela opfinfião públfica e pelos lobfistas, 

todos finfuencfiando em alguma medfida a agenda do 

Poder Legfislatfivo. Refitere-se que, como regra nas casas 

legfislatfivas, a competêncfia formal para defnfir a agenda é 

do presfidente da finstfitufição, que pode acelerar, retardar 

ou suspender o trâmfite das proposfições.

O segundo ponto que merece destaque neste ensafio é 

o tempo reservado para as comfissões examfinarem as 

proposfições legfislatfivas. É para essa fase que os regfimentos 

finternos reservam prazos mafiores, porque as comfissões 

permanentes constfituem a finstâncfia tanto para a análfise 

técnfica do projeto de lefi pelos técnficos das finstfitufições e 

pelos parlamentares, quanto para a delfiberação públfica, 

por mefio de audfiêncfias e consultas públficas. Esse prazo 

das comfissões é dfivfidfido em duas etapas: a prfimefira se 

refere ao tempo reservado para o relator emfitfir o parecer; 

a segunda destfina-se ao debate entre os parlamentares 

tendo por base esse parecer. Como regra, as audfiêncfias 

públficas, cuja organfização demanda tempo, acontecem 

na prfimefira etapa, supondo auxfilfiar o relator na elaboração 

de seu parecer. A hfipótese que nos move é a de que os 

prazos para as comfissões estabelecfidos nos regfimentos 

finternos remetem-nos a uma concepção tecnocrátfica do 

processo legfislatfivo, reservando tempo sufcfiente para o 

exame técnfico, mas finsufcfiente para o debate públfico. A 

delfiberação públfica requer tempo de fidentfifcação de atores 

a serem mobfilfizados, de esclarecfimento sobre o conteúdo 

da norma e de um mecanfismo para aferfir e confrontar 

os argumentos favorávefis e contrárfios a determfinada 

proposfição. A realfização de uma audfiêncfia públfica requer 

tempo para convfidar as autorfidades e demafis finteressados 

com certa antecedêncfia e para organfizar as finformações 

e o conhecfimento sobre a matérfia expostos naquele 

evento. Tendo essa preocupação como pano de fundo, 

observemos os prazos estfipulados em alguns regfimentos 
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finternos. O Regfimento Interno da Assemblefia Legfislatfiva 

de Santa Catarfina adota a técnfica de estfipular os prazos 

fxando o número de reunfiões ordfinárfias da comfissão, 

que são realfizadas uma vez por semana, conforme o  

art. 131. O prazo é de quatro reunfiões, sendo que na 

prfimefira o presfidente desse colegfiado dfistrfibufi a matérfia 

para o relator. Na tercefira, encerra-se o prazo para 

emendas e, na quarta, há lefitura do parecer. Eventual 

pedfido de vfista estende o prazo por mafis três semanas. 

Ao se referfir à audfiêncfia públfica com entfidade da 

socfiedade cfivfil ou movfimento socfial organfizado, para 

dfiscutfir o mérfito e finstrufir matérfia legfislatfiva em trâmfite, 

o Regfimento Interno daquela casa não faz qualquer 

referêncfia à eventual dfilatação de prazos (arts. 162 e 

segufintes). 

O Regfimento Interno da Assemblefia Legfislatfiva de São 

Paulo estabelece o prazo de 30 dfias para a aprecfiação 

das proposfições, 15 dfias se em regfime de prfiorfidade e 

dofis dfias em regfime de urgêncfia (art. 53). Esse últfimo 

prazo surpreende, porque a Assemblefia tem 45 dfias 

nesse regfime especfial de tramfitação, dos quafis reserva 

apenas dofis para o órgão responsável pelo trabalho mafis 

demorado na aprecfiação de uma matérfia. O prazo do 

relator não é prevfiamente fxado pelo regfimento, sendo 

estfipulado pelo presfidente da comfissão (art. 54, § 1.º). 

A Assemblefia Legfislatfiva do Espfírfito Santo estabelece 

o prazo de 15 dfias útefis para a comfissão aprovar o 

parecer, sendo que o relator tem 10 dfias para emfitfir seu 

relatórfio. O Regfimento Interno dessa casa também não 

faz qualquer referêncfia a prazo ao dfispor sobre audfiêncfia 

públfica, segundo art. 274. Em Mfinas Gerafis, as comfissões 

temátficas permanentes de sua casa legfislatfiva têm o 

prazo de 20 dfias para aprecfiar projetos de lefi e o dobro 

para analfisarem projetos de lefi complementar e emenda 
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à Constfitufição. Em qualquer das sfituações, o relator tem 

a metade do prazo da comfissão para emfitfir o seu parecer, 

de acordo com os arts. 134 e segufintes. Ao dfispor sobre 

audfiêncfia públfica, o regfimento não estabelece qualquer 

amplfiação do prazo. Os prazos para a aprecfiação de 

proposfições na Assemblefia Legfislatfiva do Pará também 

são exfíguos: 12 dfias útefis para projeto de lefi em regfime 

regular, sefis dfias útefis em regfime de prfiorfidade e três dfias 

útefis para proposfições em regfime de urgêncfia. Também 

nessa finstfitufição o presfidente fxa o prazo para o relator 

(PARÁ, 1994). 

Essa amostra de regramento sobre os prazos das comfissões 

sugere certa consfistêncfia da hfipótese anterfiormente 

compartfilhada de que, apesar da pressão para abertura 

das casas legfislatfivas para a partficfipação popular, as 

assemblefias legfislatfivas não ajustaram seus regfimentos 

no que tange ao tempo necessárfio para uma delfiberação 

públfica que ultrapasse o exame técnfico das proposfições 

legfislatfivas. É possfível que o regramento dessa matérfia 

não esteja acompanhando as experfiêncfias das casas 

legfislatfivas em relação à promoção do debate públfico 

de proposfições fimportantes. Afnal, é comum que a vfida 

cotfidfiana e as finstfitufições polfítficas e socfiafis camfinhem 

na frente do Dfirefito, experfimentem formatos e soluções 

e recebam a posterfiorfi o ajuste normatfivo adequado. A 

dfinâmfica da vfida socfial e a evolução normatfiva do Dfirefito 

não são sfíncronos, pofis frequentemente a norma entra 

no ordenamento jurfídfico para dar estabfilfidade ao que já 

vem sendo anuncfiado ou experfimentado. Somente uma 

análfise empfírfica apontará se as regras sobre os prazos 

das comfissões estão defasadas dfiante das prátficas de 

delfiberação públfica com ampla partficfipação da socfiedade 

ou se, ao contrárfio, as casas legfislatfivas pararam no tempo 

em que a aprovação de normas jurfídficas dependfia apenas 

do exame técnfico da burocracfia estatal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ensafios não combfinam com conclusões peremptórfias, pofis 

seu objetfivo de convfidar o lefitor a um passefio por certa 

refexão não está preocupado com o ponto de chegada. 

Nessa camfinhada, fcou evfidente a complexfidade da gestão 

do tempo nos processos decfisórfios na arena públfica, 

porque os dfiferentes finteresses não dfisputam apenas o 

conteúdo da decfisão, mas também o momento em que 

será tomada. Ademafis, conforme fofi destacado, a relação 

com o tempo entre os dfiferentes atores socfiafis torna 

afinda mafis dfiffícfil essa gestão. Empresas que exploram 

o mfinérfio pautam o seu rfitmo de produção de acordo 

com a lógfica do mercado, como a oscfilação dos preços de 

seus produtos, enquanto ambfientalfistas pressfionam para 

desacelerar a exploração da terra, com base no prfincfípfio 

da precaução. É no prfincfípfio do devfido processo legal 

que se podem equacfionar essas dfiferentes perspectfivas; é 

no processo de delfiberação públfica regulado pelo Dfirefito 

que atores socfiafis com formas tão dfíspares de lfidar com 

o tempo se encontram, desde que o Estado seja capaz de 

produzfir suas decfisões dentro de um prazo razoável. O 

paradoxo dos mecanfismos decfisórfios do Estado, que ora 

abusa das decfisões com caráter de urgêncfia, ora posterga 

findefnfidamente suas decfisões, dá sfinafis de que o poder 

públfico não está sendo capaz de crfiar uma finstâncfia de 

finteração entre essas dfiferentes formas socfiafis de se lfidar 

com o tempo. 

Nesse contexto, a partfir do reconhecfimento da 

centralfidade do tempo na dfinâmfica polfítfica e socfial, 

o texto abre camfinho para uma relefitura das regras 

que regem o processo legfislatfivo. Tanto a prevfisão de 

determfinados prazos regfimentafis como o tempo de 

tramfitação de certas proposfições podem revelar o modelo 
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de Parlamento que se pretende adotar e o papel efetfivo 

que se atrfibufi ao Poder Legfislatfivo no equfilfíbrfio entre os 

Poderes. Esse olhar é relatfivamente novo, com poucos 

estudos e, por consegufinte, exfige tempo para o debate 

e para a refexão que deem conta de sua complexfidade. 

Os profssfionafis que atuam nas finstfitufições legfislatfivas e 

que estão comprometfidos com o aperfefiçoamento dessas 

casas sob uma perspectfiva democrátfica têm o desafo de 

organfizar suas atfivfidades no tempo de duas manefiras: 

de um lado, precfisam atender as demandas dfiárfias que 

garantem o funcfionamento das casas legfislatfivas; de 

outro, é fundamental reservarem tempo e dfisposfição 

para se dedficarem à refexão rfigorosa e à produção do 

conhecfimento sfistemátfico que contrfibuam para que o 

Parlamento ocupe um lugar de relevo na construção do 

Estado Democrátfico de Dfirefito. Essas são duas dfimensões 

da atfivfidade profssfional com rfitmos dfiferentes, mas 

que devem estar fintegradas, de forma que a atfivfidade 

cotfidfiana, a um só tempo, faça parte da refexão 

sfistemátfica e nela se finspfire. Este lfivro que o lefitor ora tem 

em suas mãos – ou na tela do computador ou no tablet – 

refete a dfisposfição dos autores de enfrentar esse desafo. 
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1. INTRODUÇÃO

A elaboração teórfico-crfítfica sobre o texto legal quase 

sempre tem em mfira a operação finterpretatfiva em jogo 

no momento da aplficação da lefi. São relatfivamente 

poucos os estudos que se voltam para a produção do 

texto legal, e tafis estudos usualmente assumem a forma 

de um recefituárfio formalfístfico, sem aprofundamento 

nas questões de finterpretação e aplficação. Além dfisso, 

verfifca-se que há pouco fintercâmbfio entre, de um lado, 

os que pratficam e pensam a escrfita do texto legal e, de 

outro, os que pratficam e pensam a crfiação do Dfirefito a 

partfir desse mesmo texto no caso concreto.

O campo da técnfica legfislatfiva permanece fortemente 

finspfirado pelos fideafis cfientfifcfistas e encficlopédficos 

herdados do posfitfivfismo jurfídfico e das grandes codfifcações 

do finfícfio do século XX. Fato é que esse campo tem 

recebfido, mafis recentemente, o finfuxo da Legfístfica, a qual 

promete aumentar a efcfiêncfia do ordenamento jurfídfico, 

medfiante a consolfidação das lefis e os estudos de fimpacto 

da legfislação. Apresentada como evolução da técnfica 

legfislatfiva mafis tradficfional, a Legfístfica, pela concepção 

de racfionalfidade e de cfiêncfia que lhe é subjacente, está, 

no entanto, em contfinufidade com o fideárfio codfifcador e 

posfitfivfista.
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O debate sobre a finterpretação e a aplficação do Dfirefito, 

no decorrer das últfimas décadas, tem passado por 

verdadefira mudança de paradfigma, operada por autores 

lfigados à hermenêutfica jurfídfica e ao campo do Dfirefito 

Constfitucfional.1 Sob esse novo prfisma, a finterpretação e 

a aplficação da lefi constfituem uma só operação, na qual, 

mafis do que se ater à letra da lefi – fisto é, ao conteúdo 

semântfico das palavras da lefi ou à sfintaxe segundo a qual 

elas se conectam –, o que fimporta é assegurar a máxfima 

efetfivfidade dos dfirefitos fundamentafis expressos no texto 

constfitucfional. O Dfirefito, nessa perspectfiva, é concebfido, 

não como um sfistema de comandos legafis, mas como um 

sfistema composto por prfincfípfios e regras, que admfite uma 

mafior adequação da norma jurfídfica às sfituações concretas 

por ela dfiscfiplfinadas. 

Nosso propósfito neste artfigo é tecer uma refexão sobre a 

fefitura do texto legal a partfir de nossa experfiêncfia cotfidfiana 

como redatores. Interessa-nos recapfitular alguns aspectos 

do debate atual sobre a finterpretação/aplficação da lefi, a 

fm de abordar crfitficamente a promessa de um fincremento 

cfientfifcamente comandado da efcfiêncfia do ordenamento 

jurfídfico. Nessa trfilha, estaremos especfialmente atentos à 

concepção do Dfirefito como sfistema de prfincfípfios e regras 

e à dfimensão pragmátfica da lfinguagem.

2. LEGALISMO, DOGMATISMO E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS

O sfistema normatfivo é uma rede finstfitucfional fintrficada, da 

qual a lefi é apenas um dos componentes. A esse respefito, 

observa Menelfick de Carvalho Netto: 

1 Por exemplo, Hans-Georg Gadamer, Frfiederfich Müller, Ronald Dworkfin e Robert 
Alexy.
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Na descrfição luhmannfiana, por exemplo, o Legfislatfivo é 

apenas a perfiferfia do sfistema jurfídfico, por mefio da qual 

os argumentos adentram o ordenamento. O ordena-

mento, é claro, nunca fofi vfisto como a legfislação bruta. 

Qualquer autor de peso, ao afrmar a coerêncfia, o cará-

ter fechado do ordenamento, a sua harmonfia finterna, o 

faz entendendo por ordenamento não a mera legfislação, 

mas o trabalho de jufízes e jurfistas sobre essa legfislação.2

No entanto, é recorrente o equfívoco de descrever 

o ordenamento jurfídfico como o conjunto das lefis 

em vfigor. São efefitos dessa concepção legalfista do 

Dfirefito o dogmatfismo e o formalfismo, a profusão de 

textos normatfivos de toda espécfie – lefis ordfinárfias, 

lefis complementares, medfidas provfisórfias, decretos, 

resoluções, finstruções – e a filusão quanto ao poder do 

legfislador de tudo controlar por mefio de lefis.3 Nesse passo, 

a lefi como produto é supervalorfizada, em detrfimento do 

seu processo de crfiação. Dfito de outro modo, mufitas 

vezes a lefi é fefita sem a atenção devfida ao texto, que 

constfitufi sua matérfia-prfima, e ao contexto em que ela 

se finsere – um contexto complexo, dado pela realfidade 

sócfio-hfistórfica, com suas lfimfitações e demandas próprfias, 

e pelo conjunto do sfistema normatfivo. Em razão dessa 

complexfidade, no dfizer de José Alcfione Bernardes Júnfior, 

a lefi deve ter por horfizonte “um padrão de unfiformfidade 

2 CARVALHO NETTO, M. de. Racfionalfização do ordenamento jurfídfico e democracfia. 
In: MOURÃO, G. H. B.; CASTRO, M. F. (Coord.). A consolfidação das lefis e o aper-
fefiçoamento da democracfia. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do Estado de 
Mfinas Gerafis, 2003. p. 26-27.

3 Destaca-se, como mafis um elemento motfivador dessa finfação legfislatfiva, o fato de 
o Poder Legfislatfivo ser avalfiado – especfialmente por setores dos mefios acadêmfico 
e jornalfístfico – por sua produtfivfidade, entendfida como a quantfidade de lefis crfiadas 
ou como a proporção entre proposfições apresentadas e lefis elaboradas. Na estefira 
dessa lógfica quantfitatfiva, vem se constfitufindo um mercado de textos para projeto 
de lefi, voltado, sobretudo, para vereadores. Cfite-se como exemplo o sfite Projetos 
de Lefi (www.projetosdelefi.com.br), que exfibe um catálogo de projetos de lefi, orga-
nfizados por tema, e os comercfialfiza em pacotes de 10 a 100 projetos, com preço 
unfitárfio médfio de R$ 20.
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finterpretatfiva que, para além da qualfidade técnfica de seu 

texto, depende fundamentalmente do hfipertexto em que 

ela se finsere, representatfivo do mundo da vfida, com todos 

os condficfionamentos hfistórfico-socfiafis que o modelam”.4

Ao aplficador do Dfirefito fincumbe adequar a abstração da 

lefi às especfifcfidades do caso concreto. Mufitas vezes, no 

entanto, essa adequação falha em razão de um dogmatfismo 

finfexfível e de um apego excessfivo à lfiteralfidade do texto 

legal. Mesmo dfiante de comandos legafis aparentemente 

sfimples pode haver formas equfivocadas de finterpretação 

e aplficação. Cfitem-se, como exemplo, os casos em que 

foram negados pedfidos de lficença-gestante (ou lficença-

-maternfidade) a mães adotfivas, em razão do que dfiz o 

nome da lficença em questão. No entanto, apesar de o 

nome do beneffícfio estar relacfionado à gestação, o dfirefito 

em jogo é mafis um dfirefito da crfiança, que necessfita de 

cufidados, do que da mãe. Fofi esse o argumento usado 

pelo mfinfistro Roberto Barroso, neste ano de 2016, no 

julgamento do Recurso Extraordfinárfio no 778.889, contra 

decfisão do Trfibunal Regfional Federal da 5a Regfião que 

negou pedfido de uma servfidora públfica que pretendfia, 

como adotante, obter 180 dfias de lficença-maternfidade.

Do lado do legfislador, a edfição de novas lefis deverfia 

representar amplfiação ou, no mfínfimo, manutenção 

de dfirefitos e garantfias fundamentafis. No entanto, há 

casos em que o texto legal tem por efefito a restrfição de 

tafis dfirefitos e garantfias. Exemplo dfisso é o caso da Lefi 

Complementar Estadual no 128, de 2013, que, ao dar nova 

redação ao art. 53 da Lefi Complementar Estadual no 64, 

4 BERNARDES JÚNIOR, J. A. Potencfialfidades e lfimfites da lefi: os paradoxos da nossa 
produção legfislatfiva. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEGÍSTICA: QUALIDA-
DE DA LEI E DESENVOLVIMENTO, 2007, Belo Horfizonte, MG. Legfístfica: qualfidade 
da lefi e desenvolvfimento: comunficações orafis. Belo Horfizonte: Assemblefia Legfisla-
tfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 2007. v. 1, p.1.
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de 2002, revogou seu parágrafo únfico, que estabelecfia 

que a extfinção do Fundo de Prevfidêncfia do Estado de 

Mfinas Gerafis, o Funpemg, terfia que ser precedfida de 

plebfiscfito realfizado entre todos contrfibufintes do Ipsemg. 

Com a revogação, o governo pôde extfingufir o fundo e 

fincorporar seu patrfimônfio por mefio da Lefi Complementar 

Estadual no 131, de 2013, sem o referfido plebfiscfito. Ou 

seja, o texto da lefi, nesse caso, em vez de manter dfirefitos 

e garantfias fundamentafis, defixou-os a descoberto.

Em qualquer hfipótese, o que se verfifca é que, por 

defnfição, normas gerafis e abstratas não se autoaplficam. 

Por fisso mesmo, as conqufistas socfiafis não se esgotam 

no texto da lefi. Sua efetfivação passa necessarfiamente 

pelas finstâncfias de aplficação da norma contfida nesse 

texto. Há sempre o rfisco de um texto aprovado adqufirfir 

o sentfido oposto no momento de sua aplficação. O papel 

da cfiêncfia do Dfirefito é precfisamente o de conhecer e 

procurar controlar esses rfiscos.5 E tal controle não se dá 

por mefio da hfiperfinfação legfislatfiva, e sfim com apofio 

em uma concepção prfincfipfiológfica do ordenamento 

jurfídfico. Tal concepção engaja uma abordagem do texto 

normatfivo que é sempre atenta à dfimensão pragmátfica da 

lfinguagem, fisto é, que leva em conta os efefitos concretos 

vfinculados a formas especfífcas de uso da palavra em 

contextos determfinados.

3. AS PALAVRAS E O EXERCÍCIO DO PODER

No flme Alphavfille, de Jean Luc Godard (1965), a cfidade 

que dá nome ao flme é governada pelo computador Alpha 

60. De manefira bastante engenhosa, tal computador 

5 Cf. CARVALHO NETTO, M. de, op. cfit., p. 37.
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tem como prfincfipal mefio de domfinação da população o 

controle exercfido sobre a lfíngua. Toda semana uma nova 

edfição do dficfionárfio – chamado de “bfíblfia” –, cada vez 

mafis reduzfida, é dfistrfibufída na cfidade. À medfida que 

dfimfinufi a quantfidade de palavras do dficfionárfio, dfimfinufi 

o léxfico da população, a ponto de, não se conhecendo, 

por exemplo, a palavra “amor”, não se entender esse 

sentfimento.6

Essa menção à fcção não é mero devanefio. Podemos 

cfitar lefis e proposfições que se aproxfimam desses 

cenárfios. Veja-se o caso dos projetos de lefi apresentados 

em várfias casas legfislatfivas com o propósfito de profibfir o 

uso de estrangefirfismos ou de termos que se desvfiem da 

norma culta. No Congresso Nacfional há o Projeto de Lefi  

no 1.676/1999, que dfispõe sobre a promoção, a proteção, 

a defesa e o uso da Lfíngua Portuguesa e dá outras 

provfidêncfias. Entre outras dfisposfições, a proposfição, no 

§ 2o do art. 1o, atrfibufi à Academfia Brasfilefira de Letras o 

papel de guardfiã dos elementos constfitutfivos da lfíngua 

portuguesa usada no Brasfil e, no art. 4o, dfispõe que o 

uso de palavras estrangefiras será consfiderado lesfivo ao 

patrfimônfio cultural brasfilefiro, e será punfido na forma da lefi. 

Outro exemplo é o Projeto de Lefi no 470/2011, que 

tramfita na Assemblefia Legfislatfiva do Estado do Rfio 

de Janefiro. Essa proposfição, conforme o caput de seu  

art. 1o, profíbe a adoção e a dfistrfibufição, nas escolas do Rfio 

de Janefiro, de lfivro com conteúdo contrárfio à norma culta 

da lfíngua portuguesa ou que vfiole a gramátfica. Projetos 

fidêntficos ou parecfidos com esse tramfitaram em quase 

todas as assemblefias legfislatfivas do Brasfil. Afinda bem que 

esses projetos não foram aprovados no Parlamento e não 

6 Outros exemplos podem ser cfitados, como os romances 1984, de George Orwell, 
e Fahrenhefit 451, de Ray Bradbury, transformado em flme por Françofis Truffaut.
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chegaram a se tornar lefis, mas não tfivemos a mesma sorte 

quanto à recém-promulgada Lefi Estadual no 7.800, de 5 

de mafio de 2016, que, no Estado de Alagoas, finstfitufi o 

programa “Escola Lfivre”. No art. 2o dessa norma lemos 

que “são vedadas, em sala de aula, no âmbfito do ensfino 

regular no Estado de Alagoas, a prátfica de doutrfinação 

polfítfica e fideológfica, bem como quafisquer outras condutas 

por parte do corpo docente ou da admfinfistração escolar 

que fimponham ou finduzam aos alunos opfinfiões polfítfico- 

-partfidárfias, relfigfiosas ou flosófcas”.

Assfim, no atual contexto polfítfico brasfilefiro, marcado pela 

elefição de um Congresso Nacfional conservador, há sfinafis 

de retrocesso, finclusfive quanto ao uso da lfíngua, em claro 

contraste com a evolução representada pela Constfitufição 

da Repúblfica de 1988. A respefito dessa evolução, Marcfílfio 

França Castro7 observa que é possfível encontrar, na dficção 

adotada pelo constfitufinte de 1988, formas dfiscursfivas 

que defixam vazar uma sutfil reação ao autorfitarfismo, 

algo que não se podfia entrever no texto constfitucfional 

de 1967. Para exemplfifcar sua constatação, o autor 

destaca a redação do art. 216, que trata da defnfição dos 

bens culturafis brasfilefiros, e os capfítulos que compõem o 

tfítulo da Ordem Socfial, por ser esse o espaço que darfia 

mafis vfisfibfilfidade às expressões partficulares de natureza 

polfítfico-cultural. Se França Castro reconhece, no texto da 

Constfitufição de 1988, uma “reação ao autorfitarfismo”, 

verfifca-se, contrarfiamente, nas proposfições cfitadas mafis 

acfima, uma “reação do autorfitarfismo”, com fincfidêncfia 

sobre o uso da lfíngua e sobre os dfirefitos fundamentafis à 

educação e à manfifestação do pensamento. 

7 CASTRO, M. F. Entre o texto e o contexto: a técnfica legfislatfiva além da regra. Ca-
dernos da Escola do Legfislatfivo, Belo Horfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do Estado 
de Mfinas Gerafis, v. 4. n. 7, p. 121-147, jan./jun. 1998.
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É finteressante abordar essa dfiscussão sob a perspectfiva da 

lfingufístfica. Segundo Maurfizfio Gnerre8, entender um texto 

ou uma palavra não é reconhecer um sentfido finvarfiável, 

mas construfir o sentfido de uma forma no contexto no qual 

ela aparece. Afinda de acordo com esse autor, o poder das 

palavras é mufito grande, especfialmente o poder daquelas 

palavras que carregam o conjunto de crenças e valores 

acefitos e codfifcados pelas classes domfinantes. Além 

dfisso, a começar do nfível mafis elementar de relações com 

o poder, a lfinguagem constfitufirfia o arame farpado mafis 

poderoso para bloquear o acesso ao poder. 

Uma palavra como “progresso”, por exemplo, de acordo 

com Gnerre, exprfime uma sérfie de conteúdos fideológficos 

que podem ser hfistorficamente fidentfifcados. “Progresso” 

é uma palavra relatfivamente recente, mas que tem 

recebfido, ao longo do tempo, a atrfibufição de dfiferentes 

sentfidos, tendo sfido, finclusfive, ao fnal do século XIX, 

colocada com finspfiração posfitfivfista no centro da bandefira 

nacfional. Mesmo que a forma das palavras permaneça a 

mesma, dfiferentes conteúdos podem lhe ser atrfibufídos. 

E fisso aconteceu com mufitas palavras-chave da cultura 

ocfidental do século XX, como “democracfia”, “dfitadura” 

e mafis recentemente “golpe”, entre tantas outras. Na 

varfiedade padrão, especfialmente, são fintroduzfidos 

conteúdos fideológficos, relatfivamente sfimples de 

manfipular, que se escondem na solfidez da forma.

4. A TÉCNICA LEGISLATIVA SOB INSPIRAÇÃO 

JUSPOSITIVISTA

O campo da técnfica legfislatfiva, no Brasfil como no 

estrangefiro, é caracterfizado pela exfigufidade das referêncfias. 

8 GNERRE, M. Lfinguagem, escrfita e poder. 5. ed. São Paulo: Ed. Martfins Fontes, 
2009, p. 19-20.
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O que há são menções esparsas e pontuafis ao tema nos 

velhos manuafis de hermenêutfica jurfídfica, além de uns 

poucos tfítulos especfífcos. Nestes, o tom predomfinante é 

o prescrfitfivo, com ênfase nas formas convencfionadas de 

enuncfiação dos comandos e organfização dos dfisposfitfivos. 

Recomenda-se a busca quase obsessfiva pela completude 

temátfica, pela ordenação lógfica fimpecável, pela clareza 

e precfisão finfalfívefis do texto. Exalta-se a lfinguagem 

“escorrefita”, “burfilada”, “lapfidar”. 

A concepção de ordenamento jurfídfico – e de lfinguagem 

– subjacente a esse recefituárfio é aquela que acompanha 

a era das grandes codfifcações na Europa Ocfidental e que 

vem repercutfir sobre as lefis da então recente repúblfica 

brasfilefira. O debate travado entre Rufi Barbosa e Clóvfis 

Bevfiláqua na ocasfião da elaboração do Códfigo Cfivfil de 

1916 é bem eloquente quanto a esse ponto. Veja-se, por 

exemplo, este trecho da argumentação de Rufi:

São as codfifcações monumentos destfinados à longevfi-

dade secular. E só o finfuxo da arte comunfica durabfi-

lfidade à escrfita humana, só ele marmorfiza o papel, e 

transforma a pena em escopro. Necessárfio é, portanto, 

que, nessas grandes formações jurfídficas, a crfistalfização 

legfislatfiva apresente a sfimplficfidade, a lfimpfidez e a trans-

parêncfia das mafis puras formas da lfinguagem, das ex-

pressões mafis clássficas do pensamento.9

Décadas mafis tarde, à medfida que avança e se renova 

o pensamento do posfitfivfismo jurfídfico, sobretudo 

sob a finfuêncfia da obra de Hans Kelsen, parece que 

o ordenamento contfinua a dever sua segurança e 

estabfilfidade à finvarfiâncfia finterpretatfiva que advfirfia do 

9 BARBOSA, R. Parecer sobre a redação do Códfigo Cfivfil. 1902. t. 1, p. 3. (Obras 
Completas de Rufi Barbosa, 29). Dfisponfível em: <http://www.casarufibarbosa.gov.
br>.  Acesso em: 24 jul. 2016.
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fechamento semântfico dos termos empregados na escrfita 

da lefi. O apreço extremado por esse tfipo especfífco de 

rfigor textual contfinua a comover os estudfiosos que tratam 

da técnfica legfislatfiva, a tal ponto que alguns chegam a 

sonhar com uma lfíngua semelhante ao fidfioma analfítfico 

de John Wfilkfins, mencfionado por Jorge Lufis Borges10 em 

um de seus exercfícfios de dfissolução das frontefiras entre o 

ensafio teórfico e a fcção lfiterárfia. Prova de que esse sonho 

povoa, em plena luz do dfia, o pensamento jusposfitfivfista 

é a proposta lançada por Armando Urfibe em seu artfigo  

As palavras da lefi: 

Serfia então possfível fazer um repertórfio ou uma lfista al-

fabétfica das palavras da lefi, sendo certo que, por fideo-

logfia, as constfitufições legafis são todas necessarfiamente 

frouxas, vagas e fincertas? Esse trabalho sacrfílego serfia 

bem útfil para dar uma unfivocfidade semântfica às palavras 

da lefi em um contexto precfiso. Serfia um finstrumento de 

análfise comparatfiva das dfiversas acepções de uma pala-

vra e permfitfirfia, assfim, determfinar a fintenção manfifesta 

para cada um dos usos dessa palavra, sem perder de vfis-

ta a ambfigufidade de sua expressão. Tal emprefitada cor-

responderfia a uma atrfibufição finterpretatfiva da lefi penal, 

como em Kelsen e Metzger.11

Em contraposfição a essa concepção não apenas lapfidar, 

mas monolfítfica do texto legal, convém ter em vfista que, 

conforme assfinala Menelfick de Carvalho Netto12, o texto 

10 John Wfilkfins “dfivfidfió el unfiverso en cuarenta categorfías o géneros, subdfivfisfibles 
luego en dfiferencfias, subdfivfisfibles a su vez en especfies. Asfignó a cada género un 
monosfílabo de dos letras; a cada dfiferencfia, una consonante; a cada especfie, una 
vocal. Por ejemplo: de, qufiere decfir elemento; deb, el prfimero de los elementos, 
el fuego; deba, una porcfión del elemento del fuego, una llama”. (BORGES, J. L. 
El fidfioma analfítfico de John Wfilkfins. In: Borges, J. L. Obras Completas 1923-1972. 
Buenos Afires: Emecé Ed., 1974. p. 707).

11 URIBE, Armando. Les mots de la lofi. Cahfiers Confrontatfion, Parfis, n. 11, prfintemps, 
1984. p. 50.

12 CARVALHO NETTO, M. de. op. cfit., p.32.
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da lefi é mufito mafis aberto do que julgava Kelsen. Jamafis 

se poderá estabelecer um quadro das lefituras possfívefis 

desse texto, mesmo porque o devfir hfistórfico faz com 

que tal quadro se movfimente. Em dez anos, pontua 

Menelfick, o entendfimento de uma mesma palavra pode 

mudar drastficamente. As prátficas socfiafis são geradoras 

de sentfido e são cambfiantes. Por fisso, a textualfidade 

que convém ao Dfirefito é uma na qual a lefi possa sempre 

ser relfida segundo as necessfidades de regêncfia de uma 

socfiedade que é necessarfiamente mutável.

A Constfitufição dos Estados Unfidos exemplfifca bem esse 

potencfial de abertura do texto jurfídfico a que se refere 

Carvalho Netto. Em mafis de duzentos anos de vfigêncfia 

desse texto, tem mudado bastante a finterpretação do 

dfisposfitfivo que assegura figualdade e fisonomfia entre os 

findfivfíduos. Veja-se o caso da figualdade entre negros e 

brancos. No finfícfio, os negros, por serem escravos, não eram 

sujefitos de dfirefito. Em segufida, depofis da guerra cfivfil, a 

Suprema Corte passou a acefitar a tese da figualdade entre 

brancos e negros, ressalvando, no entanto, a segregação 

– figuafis, mas separados (equal, but separate). Brancos e 

negros, a partfir de então, passaram a ter dfirefito a escolas, 

banhefiros públficos e transporte coletfivo fidêntficos. 

Entretanto, as escolas, os banhefiros e os assentos em 

trens eram exclusfivos para brancos ou para negros. Essa 

finterpretação da lefi, que fcou conhecfida como orfientação 

do caso Plessy vs. Ferguson, vfigorou por mafis 50 anos. Em 

segufida, em 1954, a evolução jurfisprudencfial afastou a 

segregação, a dfiscrfimfinação, a partfir do caso Brown vs. 

Board of Educatfion. E, por fm, recentemente, surgem 

as ações afrmatfivas, que consfistem em compensar as 

desfigualdades hfistórficas, concedendo tratamento especfial 

a pessoas negras por mefio, por exemplo, de sfistema de 

cotas em unfiversfidades.
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Essa concepção das relações entre texto, Dfirefito e contexto, 

mafis adequada à realfidade socfial contemporânea e 

mafis favorável à plenfitude da democracfia e dos dfirefitos 

fundamentafis, é a que caracterfiza a atual produção teórfico-

-crfítfica no campo da hermenêutfica jurfídfica constfitucfional. 

No entanto, tal concepção encontra afinda pouco eco nas 

prátficas concretas que envolvem a produção e a aplficação 

do texto legal. Com efefito, a pregnâncfia do pensamento 

jusposfitfivfista é tão forte que, em regra, é essa, afinda, 

a matrfiz que se reproduz nas escolas e nos manuafis de 

Dfirefito e que contfinua a nortear a mafiorfia dos que lfidam 

com o texto legal, seja no momento de sua escrfita, seja 

no de sua finterpretação/aplficação. A esse respefito, cfite-se 

o dfiagnóstfico formulado por Lênfio Streck:

Afnal, mafis do que um fimagfinárfio a sustentar o modo-

-posfitfivfista-de-fazer/finterpretar-dfirefito, há, no Brasfil, uma 

verdadefira “findústrfia cultural” assentada em uma pro-

dução jurfídfica que tem nos manuafis (a mafiorfia de bafixa 

densfidade cfientfífco-refexfiva) a sua prfincfipal fonte de 

sustentação, retroalfimentada pelas escolas de dfirefito, 

cursos de preparação para concursos e exame de ordem, 

além da próprfia operacfionalfidade do dfirefito, que contfi-

nua  – em pleno século XXI – a ter no dedutfivfismo13 a 

sua forma de aplficar o dfirefito. Por fisto, não é temerárfio 

(re)afrmar que o posfitfivfismo jurfídfico – entendfido a par-

tfir da dogmátfica jurfídfica que o finstrumentalfiza – é uma 

trfinchefira que resfiste (tefimosamente) a essa vfiragem 

hermenêutfico-ontológfica.14

13 Isto é, na forma sfilogfístfica tradficfional de aplficação da lefi, segundo a qual o jufiz faz 
a subsunção do caso concreto (premfissa menor) ao conteúdo do dfisposfitfivo legal 
aplficável ao caso (premfissa mafior), e a decfisão judficfial cofincfide com a conclusão 
que, por necessfidade lógfica, decorre dessa operação.

14 STRECK, L. Aplficar a “letra da lefi” é uma atfitude posfitfivfista? Novos Estudos Jurfídfi-
cos [recurso eletrônfico], v. 15, n. 1, p. 158-173, jan./abr. 2010. Cfitação: p. 166.
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5. O INFLUXO DA LEGÍSTICA E SUAS 

IMPLICAÇÕES POLÍTICAS

A partfir de meados dos anos 1990, a herança posfitfivfista 

ganha novo alento com o finfuxo da Legfístfica. O fideal de 

efcfiêncfia da legfislação passa a ter como representante 

prfincfipal o finstfituto da consolfidação, acompanhado de 

finstrumentos de avalfiação de fimpacto legfislatfivo, com 

lastro em programas finformátficos, algorfitmos e outros 

recursos técnficos. Em suma, o fideal filumfinfista da perfefição 

cfientfifcamente comandada ganha novos contornos, mas 

conserva como matrfiz a mesma crença na finfalfibfilfidade da 

cfiêncfia e no trfiunfo da razão, e faz seu apelo quando está 

em jogo a crfiação do Dfirefito.

A Legfístfica, com seu envoltórfio de cfientfifcfidade, talhado 

nos moldes das cfiêncfias duras, ao submeter a legfislação 

a uma técnfica supostamente objetfiva, cujo fundamento 

de valfidade serfia um crfitérfio de efcfiêncfia pretensamente 

neutro, tende a exclufir o debate e o dfissenso finerentes à 

polfítfica, além de colocar em rfisco a garantfia democrátfica 

advfinda do processo legfislatfivo. Uma adoção acrfítfica 

dos pressupostos e finstrumentos da Legfístfica pode 

corresponder, portanto, ao exercfícfio de um despotfismo 

esclarecfido.

Contudo, se utfilfizado com as ressalvas e precauções 

devfidas, o aparato técnfico da Legfístfica pode ser de bom 

provefito na fefitura do texto legal. Conforme propõe 

Marfia Coelfi Sfimões Pfires15, a Legfístfica pode contrfibufir ao 

oferecer premfissas técnfico-cfientfífcas como coadjuvantes 

15 PIRES, M. C. S. Dfiálogos e conffitos no processo de elaboração das lefis. In: CON-
GRESSO INTERNACIONAL DE LEGÍSTICA: QUALIDADE DA LEI E DESENVOLVIMEN-
TO, 2007, Belo Horfizonte. Legfístfica: qualfidade da lefi e desenvolvfimento. Belo Ho-
rfizonte: Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 2009.
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da decfisão polfítfica de escolha da oportunfidade de legfislar 

e das soluções regulatfivas; ao nortear a função redacfional 

destfinada à aproprfiação dos comandos defnfidos; ao 

proporcfionar ações de controle dos fimpactos ou da 

efetfivfidade da lefi. Dfito de outro modo, convém tomar 

a Legfístfica, não com sua pretensão cfientfifcfista de 

neutralfidade e objetfivfidade, mas em um sentfido mafis 

amplo e fexfível. 

Além dfisso, deve-se ter em vfista a questão de como colocar 

em ação o finstrumental da Legfístfica e de quem deverfia 

fazê-lo. Há experfiêncfias em curso que oferecem uma 

resposta, afinda que fincompleta, a essa questão. Fabfiana 

de Menezes Soares16 relata que na Itálfia fofi crfiada na 

Câmara dos Deputados uma comfissão permanente para 

emfitfir pareceres sobre a qualfidade dos textos legfislatfivos 

acerca de sua homogenefidade, sfimplficfidade, clareza e 

proprfiedade na sua elaboração, além da sua efcácfia para 

a sfimplfifcação e o reordenamento da legfislação vfigente. 

Já no âmbfito brasfilefiro, a autora destaca a fimportâncfia 

da checklfist finstfitufída pelo Anexo I do Decreto Federal 

no 4.176, de 2002, que estabelece normas e dfiretrfizes 

para a elaboração, a redação, a alteração, a consolfidação 

e o encamfinhamento ao Presfidente da Repúblfica de 

projetos de atos normatfivos de competêncfia dos órgãos 

do Poder Executfivo Federal e dá outras provfidêncfias. Esse 

questfionárfio terfia o objetfivo de realfizar um dfiagnóstfico 

da sfituação-problema e um prognóstfico em relação às 

varfiávefis de fimpacto, mas para fisso serfia necessárfio que 

sua utfilfização se tornasse uma prátfica fincorporada pela 

admfinfistração públfica e que houvesse finteração entre 

16 SOARES, F. de M. Legfístfica e desenvolvfimento: a qualfidade da lefi no quadro da 
otfimfização de uma melhor legfislação. Revfista da Faculdade de Dfirefito da UFMG, 
Belo Horfizonte, n. 50, p. 177-199, jan./jun., 2007. Dfisponfível em: <http://www.
polos.ufmg.br/revfista/findex.php/revfista/artficle/vfiewFfile/31/29>. Acesso em: 18 jul. 
2016.



NE
PE
L

8. 
A l
et
ra
 
da
 l
efi,
 s
ua
 r
ee
sc
rfi
ta
, 
s
ua
 r
el
efi
t
ur
a

323

dfiversos profssfionafis, com uma rotfina e um sfistema de 

recolhfimento de finformações, com prazos bem defnfidos.

Procedfimento semelhante ao mencfionado por Soares 

é fefito na Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas 

Gerafis, onde a Gerêncfia-Geral de Consultorfia Temátfica se 

ocupa finterdfiscfiplfinarmente com a qualfidade da produção 

legfislatfiva, sendo responsável por prestar assessoramento 

e consultorfia temátfica às comfissões e aos deputados 

nas atfivfidades legfislatfivas e polfítfico-parlamentares, 

desenvolver programas de pesqufisa destfinados a 

subsfidfiar o processo legfislatfivo e as manfifestações 

polfítfico-parlamentares, realfizar estudos técnfico-cfientfífcos 

necessárfios à elaboração legfislatfiva e proceder aos estudos 

necessárfios à elaboração do documento de finformação 

prévfia das proposfições, levantando materfial e dados para 

sua finstrução e análfise. Mafis especfifcamente, a gerêncfia 

supramencfionada abrfiga uma Gerêncfia de Redação, 

responsável por assessorar os parlamentares da Comfissão 

de Redação na elaboração de pareceres. A ALMG, afinda, 

edfitou um Manual de redação parlamentar17, que traz 

dfiretrfizes para a elaboração dos dfiversos tfipos de textos 

produzfidos no Parlamento, além de fxar algumas regras 

de padronfização desses documentos. Há, assfim, uma 

dfistfinção entre convenções destfinadas a unfiformfizar 

a redação dos documentos parlamentares em geral e 

orfientações, finterpretávefis em cada caso, para o redator. 

A construção de textos não acefita normas taxatfivas, 

que costumam se revelar finefcazes dfiante de sfituações 

fimprevfisfívefis. Quando se lfida com a varfiedade e a 

findefnfição, recomendações e exemplos são mufito mafis 

efcazes no auxfílfio ao trabalho dfiárfio do redator, sem 

engessá-lo. 

17 MINAS GERAIS. Assemblefia Legfislatfiva. Manual de redação parlamentar. 3. ed. 
Belo Horfizonte: 2013. 396 p.
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Em todo caso, deve-se sempre recordar que a técnfica só 

exfiste em sua relação com a polfítfica. A rfigor, a oposfição 

entre uma esfera e outra não se sustenta – pelo menos não 

nos termos mutuamente excludentes em que usualmente 

essa oposfição é estabelecfida –, mesmo porque a polfítfica se 

serve da técnfica e toda técnfica tem fimplficações polfítficas18. 

Assfim como a forma é finseparável do conteúdo, não se 

pode separar a técnfica da polfítfica.

De volta à questão de como colocar em ação o 

finstrumental da Legfístfica e de quem deverfia fazê-lo, deve-

-se destacar a necessfidade de tal operação se desenvolver 

no âmbfito dos trabalhos parlamentares, tendo em vfista 

que o devfido processo legfislatfivo é garantfia democrátfica 

e constfitucfional. O papel da Legfístfica se reafrma, 

consequentemente, como sendo o de apofio técnfico à 

produção das lefis, ao longo do processo legfislatfivo. 

Mesmo em um eventual trabalho de consolfidação da 

legfislação, convém não perder de vfista as balfizas do 

processo legfislatfivo. Afnal, em mufitos casos, consolfidar 

fimplfica revogar lefis e decfidfir quafis lefis serão revogadas, 

ou seja, fimplfica atos que são formas de legfislar. Apesar 

de, por exemplo, o “dfigesto argentfino”19, para o qual 

18 Cf. CARVALHO NETTO, M., op. cfit., p. 22.

19 Antonfio A. Martfino, no artfigo fintfitulado El dfigesto jurfídfico argentfino: racfionalfiza-
cfion y sfimplfifcacfion legfislatfiva, publficado em Cadernos de Cfiêncfia de Legfislação, 
n. 50, p. 199-219, 2009, assfim descreve o processo de elaboração do dfigesto 
jurfídfico argentfino: “Un consorcfio entre La Facultad de Derecho de la Unfiversfidad 
de Buenos Afires y las prfincfipales empresas de publficacfión de textos jurfídficos que 
ganó la lficfitacfión para hacer el Dfigesto. Allfí partfió la aventura. En agosto de 1999 
comenzó la empresa dfivfidfida en dos partes: una relatfiva a la redaccfión de un Ma-
nual de técnfica legfislatfiva y otra, mucho más grande encargada de revfisar todos 
los textos normatfivos emanados a partfir de la Constfitucfión de 1853. Se trata de 
un verdadero trabajo de consolfidacfión como dfice el tfítulo de la ley 24.967 [...] El 
producfido de este trabajo consfistfió en establecer un unfiverso de unos 45 mfil enun-
cfiados normatfivos entre leyes y decretos. A partfir de allfí comenzó la fatfigosa labor 
para poder qufitarle a) todos los textos que habfían sfido abrogados expresamente, 
b) todos los enuncfiados normatfivos que son objeto de caducfidad por haberse ter-
mfinado el objeto que dfió lugar a la ley (como el de faroles a gas o postas) c) todos 
los enuncfiados normatfivos cuyo objeto estaba cumplfido y d) fnalmente la lfista de 
aquellos enuncfiados normatfivos que deben ser elfimfinados por ser contradfictorfios 
a alguna parte del sfistema jurfídfico que ha quedado en vfigor”.
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fofi montada uma espécfie de constfitufinte de técnficos 

jurfistas, lfingufistas e especfialfistas em dfiversas áreas, ter 

sfido fefito com êxfito, é potencfialmente antfidemocrátfico 

pratficar esses atos fora do processo legfislatfivo que lhe 

serfia correspondente. 

Além desse problema relatfivo à legfitfimfidade, a prátfica 

da consolfidação suscfita outras questões. Convém ter em 

conta, por exemplo, problemas de fintertemporalfidade 

– como os que podem resultar da revogação de lefis que 

regem sfituações já em curso, ou os que envolvem lefis 

de efefito concreto. Há também casos como os de lefis 

relatfivas a polfítficas públficas, as quafis talvez tenham que 

ser mantfidas, a bem do finteresse coletfivo, embora sua 

avalfiação de fimpacto sugfira que são finefcfientes. Alfiás, 

como assegurar a defesa do finteresse públfico em face 

desse fetfichfismo da efcfiêncfia – “vfirtude” que nem sempre 

se coaduna com a promoção do bem-estar socfial e com a 

defesa dos dfirefitos dfifusos? E como poderá o Executfivo, 

que é o Poder que se encarrega das consolfidações, saber o 

modo como os aplficadores do Dfirefito usam as lefis em vfigor? 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a racfionalfização e o fincremento na efcfiêncfia 

do ordenamento jurfídfico são propósfitos cuja valfidade, 

generficamente consfiderada, parece findfiscutfível. É precfiso, 

no entanto, pôr em questão as formas de racfionalfidade 

e os crfitérfios de efcfiêncfia subjacentes à manefira como 

esses propósfitos têm sfido encampados. A crença no 

trfiunfo onfipotente da razão, herdada do pensamento 

filumfinfista e correlacfionada a concepções de cfiêncfia e de 

Dfirefito já antfiquadas, tem se mostrado fincompatfível com 

as exfigêncfias do contexto sócfio-hfistórfico contemporâneo. 
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A cfiêncfia atual tem reconhecfido o caráter lfimfitado da 

razão humana. Esse dado, se levado em conta quando 

se propõe racfionalfizar o ordenamento jurfídfico, pode 

evfidencfiar, por exemplo, que as lefis gerafis e abstratas 

não nos lfiberam da tarefa de aplficá-las. Não há texto 

legal capaz de abranger a complexfidade da vfida. Talvez 

a efetfiva racfionalfização do dfirefito corresponda a preferfir, 

em lugar de lefis excessfivamente detalhadas e casufístficas, 

lefis mafis prfincfipfiológficas.20

Sob tal perspectfiva, o texto legal assume outro estatuto, 

que é o de mero sfigno. Dfito de outro modo, sob uma 

perspectfiva prfincfipfiológfica e pragmátfica, o texto da lefi 

não contém concefitos jurfídficos estanques e cofisfifcados, 

mas apenas dados lfingufístficos a serem tomados, a cada 

vez, em função do uso que deles se faz.21 Dessa manefira, 

a tarefa de aplficação das normas gerafis e abstratas 

assume a elastficfidade que a complexa realfidade socfial 

contemporânea lhe exfige. Verfifca-se, enfm, que a 

racfionalfização que convém fimprfimfir ao ordenamento 

jurfídfico não é aquela comandada por uma razão de 

frfieza matemátfica, e sfim aquela movfida por uma razão 

dfiscursfiva fimersa no mundo da vfida. 

20 CARVALHO NETTO, M., op. cfit., p. 36.

21 Cf. GRAU, E. Ensafio e dfiscurso sobre a finterpretação/aplficação do dfirefito. São 
Paulo: Malhefiros, 2009, p. 79.
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1. INTRODUÇÃO

Adotado nos processos em que se requer decfisão coletfiva, 

o ato de votar é usualmente percebfido, na mafiorfia das 

vezes e pela quase totalfidade das pessoas, como parte 

de um procedfimento bem sfimples: a cada um dos 

partficfipantes deve corresponder um únfico voto e, após a 

apuração do resultado da votação, vence a proposta ou, 

se for o caso, o candfidato que obtfiver o mafior número de 

votos. Dofis dos mafis fimportantes prfincfípfios sobre os quafis 

se fundamentam as decfisões nas modernas polfiarqufias1 

– e que se tornam bastante vfisfívefis nos momentos de 

votação – podem, assfim, ser expressos da segufinte forma: 

1 Dahl (1971) utfilfiza o termo “polfiarqufia”, e não “democracfia”, para findficar regfimes 
substancfialmente finclusfivos e lfiberalfizados, pofis, na sua vfisão, não há, no mundo 
real, regfime plenamente democrátfico, mas exfistem graus varfiávefis de democratfi-
zação. Dessa forma, segundo ele, o termo defne com mafis precfisão os regfimes em 
que a polfítfica atende a certos requfisfitos de finclusão e contestação públfica, que os 
dfiferem das olfigarqufias ou das monocracfias. Assfim, o termo é o que se adota neste 
trabalho para caracterfizar os regfimes plurafis modernos.
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“uma pessoa, um voto” (one person, one vote prfincfiple) 

e “a mafiorfia vence” (majorfitarfian postulate).2

O reconhecfimento de que a regra (ou o prfincfípfio) da mafiorfia 

constfitufi um aspecto central nos arranjos finstfitucfionafis 

e nas normas constfitucfionafis já está consolfidado nas 

modernas democracfias do Ocfidente e é fintufitfivamente 

acefito pela mafior parte dos partficfipantes do jogo polfítfico. 

Ou, como afrmou Abraham Lfincoln na sua prfimefira fala 

perante o Congresso dos Estados Unfidos, em 1861: “A 

unanfimfidade é fimpossfível. O governo da mfinorfia, como 

um arranjo permanente, é totalmente finadmfissfível; 

assfim, ao se rejefitar o prfincfípfio da mafiorfia, anarqufia ou 

despotfismo de algum tfipo é tudo que resta”.3

Os procedfimentos para a apuração dos resultados de 

decfisões tomadas de modo coletfivo ou colegfiado, sejam 

as que acontecem nos processos polfítfico-elefitorafis que 

pautam a escolha dos representantes e dos governantes 

em regfimes plurafis, sejam as que ocorrem no finterfior de 

órgãos colegfiados públficos ou prfivados –  assemblefias de 

condomfínfio, casas legfislatfivas ou trfibunafis superfiores –, 

não podem, portanto, prescfindfir de regras de votação 

em que se assegure a prevalêncfia da vontade da mafiorfia 

2 Krehbfiel (2006, p. 16) consfidera que o postulado da mafiorfia apresenta duas dfi-
mensões: uma óbvfia e uma sutfil. É óbvfio, segundo ele, que as polfítficas públficas e 
as demafis decfisões de órgãos colegfiados não podem ser aprovadas sem que te-
nham obtfido pelo menos um voto a mafis do que a metade dos votos computados. 
O aspecto sutfil, segundo o autor, pertence ao domfínfio da elaboração das regras 
prfimárfias que ordenam o jogo polfítfico: essas regras, sejam constfitucfionafis ou re-
gfimentafis, por sua vez, podem ser aprovadas sem que tenham sfido contempladas 
por pelo menos um voto a mafis do que a metade dos votos possfívefis. Dfisso decorre 
que também as regras que preveem formas especfífcas de apuração de votos e de 
constfitufição de mafiorfias sempre devem sua vfigêncfia à aplficação prévfia do postu-
lado da mafiorfia, que, portanto, prevalece em todas os arranjos finstfitucfionafis dos 
processos de votação.

3 Prfimefiro dfiscurso de Abraham Lfincoln no Congresso (Lfincoln’s Ffirst Inaugural 
Address), proferfido em 4 de março de 1861. No mesmo sentfido, afrmava Tocque-
vfille (1998, capfítulo XV, § 1º): “A verdadefira essêncfia do governo democrátfico con-
sfiste na absoluta soberanfia da mafiorfia; pofis não há nada nos estados democrátficos 
que seja capaz de a ela resfistfir”.
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dos partficfipantes legfítfimos. Essa é uma realfidade que se 

apresenta a todos de forma fimedfiata e concreta. 

Entretanto, como aponta Kosfik4 (1976), a manfifestação 

aparente e fimedfiata dos fenômenos polfítficos e das 

relações socfiafis cotfidfianas, à qual o autor denomfina  

“pseudoconcretficfidade da vfida real”, alficerça-se em um 

amplo conjunto de relações subjacentes, complexas e 

fintrfincadas, sobre o qual finterferem finteresses e fideologfias 

dfiversas.

Nesse sentfido, e aplficando-se essa concepção ao tema aqufi 

abordado, consfidera-se que a compreensão dos processos 

de votação nas modernas polfiarqufias, ou seja, nos regfimes 

em que há, como afrma Dahl (1971), sfignfifcatfivos graus 

de partficfipação e de lfiberalfização, pressupõe atentar 

para o conjunto de arranjos finstfitucfionafis, que, embora 

pouco vfisfívefis, finterferem atfivamente nos processos e 

nos resultados das votações. Mas não se pode, também, 

desconhecer as regras objetfivas e as varfiações na sua 

aplficação, nos casos concretos que se apresentam no dfia 

a dfia das atfivfidades polfítficas.5

Esse conjunto prelfimfinar de observações permfite- 

-nos destacar duas dfimensões na explanação que se 

segue. Na prfimefira delas, de formato descrfitfivo, busca-

-se expor o contexto normatfivo brasfilefiro e, quando 

necessárfio, destacam-se as varfiações exfistentes no 

4 “O conjunto dos fenômenos que povoam o ambfiente cotfidfiano e a atmosfera 
comum da vfida humana que, com a sua regularfidade, fimedfiatfismo e evfidêncfia, 
penetram na conscfiêncfia dos findfivfíduos agentes, assumfindo aspecto findependen-
te e natural, constfitufi o mundo da pseudoconcretficfidade.” p. 15. Segundo Kosfik 
(1976), esse é o mundo do claro/escuro, que findfica e ao mesmo tempo esconde a 
realfidade essencfial.

5 Como alerta Ostrom (2005, p. 12), dofis dos mafiores desafos que se colocam para 
os modernos analfistas dos arranjos finstfitucfionafis resfidem: 1 – na fidentfifcação do 
nfível adequado para a compreensão do quebra-cabeças (puzzles); 2 – no apren-
dfizado dos sfignfifcados da lfinguagem técnfica que se utfilfiza para a elaboração das 
regras e na comunficação dos agentes, em um determfinado aspecto focal das rela-
ções socfiafis.
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Estado de Mfinas Gerafis e, partficularmente, nas regras de 

votação no âmbfito do Legfislatfivo mfinefiro. Na segunda, 

predomfinantemente analfítfica, o foco resfide no exame da 

montagem das estruturas finstfitucfionafis que orfientam os 

processos de votações e nas varfiávefis de natureza polfítfica 

que finterferem nas escolhas dos atores findfivfiduafis ou 

coletfivos, assfim como na formatação dos arranjos legafis 

e finstfitucfionafis que delfimfitam as possfibfilfidades lfícfitas de 

sua atuação nas arenas polfítficas. 

A prfincfipal proposta apresentada neste artfigo é antfiga 

e bem conhecfida: “as finstfitufições fimportam”. E, 

complementarmente, dado que as finstfitufições também 

são fruto de contextos hfistórficos, socfiafis e polfítficos, adota-

-se a vfisão de que o arranjo presente, que conhecemos  

mufitas vezes de forma fintufitfiva, fofi construfído a partfir de 

escolhas fefitas no passado (dependêncfia de trajetórfia ou, 

em finglês, path dependence) e, por sua vez, finterferfirá, 

facfilfitando ou dfifcultando, no processo de mudanças 

futuras.

Fefitas essas consfiderações prelfimfinares, passamos ao 

exame de alguns elementos especfífcos relacfionados 

com o tema proposto, sem que tenhamos, contudo, a 

pretensão de esgotar todas as possfibfilfidades sobre o 

assunto, dadas as lfimfitações objetfivas que se apresentam 

na elaboração deste trabalho. 

2. UMA TIPOLOGIA DOS  PROCESSOS DE 

VOTAÇÃO

Uma tfipologfia dos processos de votação pode ser 

construfída a partfir da combfinação entre duas dfimensões: 

a da modalfidade adotada e a do procedfimento escolhfido. 
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A dfimensão “modalfidade” abrange dofis tfipos especfífcos 

de votação: a ostensfiva (ou aberta) e a secreta. A  dfimensão 

“procedfimento” engloba os tfipos votação sfimbólfica e  

votação nomfinal. 

A adoção, no conjunto de regras constfitucfionafis ou 

regfimentafis, de combfinação especfífca entre modalfidade e 

procedfimento está relacfionada, em geral, com a natureza 

da matérfia a ser submetfida à decfisão e, prfincfipalmente, 

com a vfisfibfilfidade que se quer obter no processo. 

No jogo polfítfico, especfialmente nos momentos de 

propaganda elefitoral, a possfibfilfidade de “rastrear” os 

comportamentos e as escolhas pretérfitas, bem como 

de promover a dfivulgação ampla das condutas dos 

partficfipantes – sejam as próprfias, sejam as dos alfiados 

ou as dos adversárfios –, é uma das caracterfístficas mafis 

marcantes na atualfidade. Mayhew (1974) e Arnold (1990), 

partfindo do pressuposto de que a prfincfipal motfivação 

para a atuação dos polfítficos (nos Estados Unfidos e, 

especfialmente, no Congresso norte-amerficano) resfide na 

busca da sua reelefição, ressaltam que esse aspecto faz 

com que escolhas consfideradas elefitoralmente pouco 

vantajosas tendam a ser ocultadas, ao passo que as 

julgadas lucratfivas tendam a ser expostas pelos atores 

polfítficos e por suas assessorfias. Essa realfidade, que se 

manfifesta claramente nas campanhas elefitorafis, é bem 

conhecfida pelos brasfilefiros. Também é bastante comum 

nos pronuncfiamentos fefitos nas trfibunas das casas 

legfislatfivas. 

A mafior ou a menor vfisfibfilfidade da manfifestação dos 

atores constfitufi, afinda, um elemento fimportante quando 

se consfidera que os processos polfítficos, especfialmente 

os que ocorrem no finterfior das casas legfislatfivas, podem 

ser compreendfidos a partfir das formulações teórficas 
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da “teorfia dos jogos”. O exame dessa questão será 

empreendfido mafis adfiante, na parte fnal deste trabalho. 

Por ora, basta adfiantar que, dada a fimensa fragmentação 

partfidárfia exfistente no Brasfil, a vfisfibfilfidade das condutas 

nos momentos de votação contrfibufi para a redução da 

fincerteza quanto a comportamentos dos atores polfítficos, 

além de permfitfir o monfitoramento de membros de 

coalfização e, também, o cumprfimento de acordos. 

Nesse contexto, temos que as varfiações possfívefis entre as 

duas dfimensões, no caso brasfilefiro, podem ser vfisualfizadas 

no quadro a segufir apresentado.

Modalfidade de 
votação

Procedfimento de 
votação

Vfisfibfilfidade da conduta 
findfivfidual

ostensfiva
sfimbólfico
nomfinal

médfia
alta

secreta anônfimo finexfistente

A votação secreta é aquela correntemente utfilfizada 

nos amplos processos elefitorafis em que os governantes 

são elefitos dfiretamente pela população, nas modernas  

polfiarqufias ocfidentafis. Nessa modalfidade, a vfisfibfilfidade 

da conduta do agente é finexfistente e o sfigfilo é condfição 

essencfial para a valfidação do processo; a sua vfiolação 

pode acarretar até mesmo a nulfidade da votação, segufida 

pela apuração das responsabfilfidades e, ao fnal do devfido 

processo legal, se comprovada a vfiolação, pela punfição 

dos responsávefis. Não há – ou, pelo menos, não deve 

haver –, nessa modalfidade, qualquer possfibfilfidade de 

vfinculação findfivfidual entre a manfifestação de vontade e 

o seu autor, sendo que a apuração do resultado fintegra 

um conjunto de procedfimentos que contabfilfiza apenas 

quantfitatfivos fnafis.

A votação secreta, quando adotada em sfituações em que 

o unfiverso dos partficfipantes é finstfitucfionalmente lfimfitado 
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e facfilmente fidentfifcável – como é o caso de casas 

legfislatfivas –, por sua vez, somente pode ocorrer quando 

há um rfígfido controle finstfitucfional, pofis a proclamação e 

a acefitação do resultado depende da confança dos atores 

na legfitfimfidade do processo. Essa forma é a atualmente 

utfilfizada no Brasfil, no finterfior das casas legfislatfivas, 

especfialmente para a escolha dos membros dos órgãos 

dfirfigentes. O voto secreto e findfivfidual, nos parlamentos, 

pode ser obtfido por mefio de cédulas fimpressas ou por 

mefio de regfistro eletrônfico (pafinel de votação), sem que, 

no entanto, sejam dfivulgados os dados relacfionados com a 

opção findfivfidual adotada por cada um dos partficfipantes.6  

Deve-se ressaltar que essa modalfidade – a votação secreta 

– apresenta forte tendêncfia ao desuso, especfialmente 

a partfir do fnal do século XX, por ser consfiderada 

pouco condfizente com os prfincfípfios constfitucfionafis da 

publficfidade e da transparêncfia.7

A votação ostensfiva, ou aberta, por outro lado, permfite 

o acompanhamento, pelos observadores, das escolhas 

findfivfiduafis dos representantes. Essa modalfidade comporta 

6 A votação secreta, por mefio de células, exfiste no Senado Federal para a elefição da 
Mesa Dfiretora – art. 60 do Regfimento Interno (BRASIL, 2016b) e na Câmara dos 
Deputados – art. 7º do Regfimento Interno (BRASIL, 2016a). Em Mfinas Gerafis, por 
mefio da Emenda Constfitucfional n.º 91, de 17 de julho de 2013, a votação secreta 
fofi totalmente abolfida (MINAS GERAIS, 2013).

7 “Em uma democracfia, a regra é a publficfidade das votações. O escrutfínfio secreto 
somente pode ter lugar em hfipóteses excepcfionafis e especfifcamente prevfistas. 
Além dfisso, o sfigfilo do escrutfínfio é fincompatfível com a natureza e a gravfidade 
do processo por crfime de responsabfilfidade. Em processo de tamanha magnfitude, 
que pode levar o Presfidente a ser afastado e perder o mandato, é precfiso garantfir 
o mafior grau de transparêncfia e publficfidade possfível. Nesse caso, não se pode 
finvocar como justfifcatfiva para o voto secreto a necessfidade de garantfir a lfiber-
dade e findependêncfia dos congressfistas, afastando a possfibfilfidade de fingerêncfias 
findevfidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determfinadas pressões, 
ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre os representantes, em 
vfiolação aos prfincfípfios democrátfico, representatfivo e republficano.” Acórdão do 
Supremo Trfibunal Federal, na ADPF 378 MC – Medfida Cautelar na Argufição de 
Descumprfimento de Precefito Fundamental – ajufizada pelo Partfido Comunfista do 
Brasfil, em que questfionava aspectos do rfito prevfisto para o processo de fimpeach-
ment  da presfidente Dfilma Rousseff, de 17 de dezembro de 2015 (BRASIL 2016c).
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duas formas dfistfintas de procedfimento: o sfimbólfico e o 

nomfinal. 

Na votação por procedfimento sfimbólfico, o agente 

manfifesta-se por mefio de condutas ou atos prevfiamente 

defnfidos nos regulamentos ou nas prátficas acefitas: em 

determfinados parlamentos, como o brfitânfico e o norte-

-amerficano, por exemplo, quando utfilfizado o roll call, 

o parlamentar expressa sua posfição proferfindo em voz 

alta as palavras yea (yes – sfim) ou nay (no – não), sendo 

consfiderada vencedora a proposta que, no entendfimento 

dos partficfipantes, obtfiver o mafior volume de som. 

Na Assemblefia Legfislatfiva do Estado de Mfinas Gerafis, 

quando o procedfimento sfimbólfico é adotado, o 

presfidente da reunfião anuncfia a votação por mefio da 

fórmula “os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram”, sfituação que, pela finércfia, dfifculta a 

reprovação da matérfia, pofis, na mafior parte das vezes, 

não se adotam posturas ou posficfionamentos que 

findfiquem uma mudança especfífca de atfitude (na mafior 

parte das vezes, os parlamentares que estão assentados 

assfim permanecem e o mesmo ocorre com os que se 

encontram de pé). Esse tfipo de votação, embora permfita 

o acompanhamento das atfitudes adotadas pelo conjunto 

dos partficfipantes, apresenta vfisfibfilfidade fimperfefita, pofis é 

bastante dfiffícfil observar opções findfivfiduafis, as quafis, em 

geral, não são nem mesmo regfistradas formalmente em 

atas ou documentos escrfitos.8

Na mafior parte das vezes, os regfimentos finternos das casas 

legfislatfivas ou as prátficas parlamentares consagradas 

possfibfilfitam que votações sfimbólficas sejam substfitufídas 

8 Uma varfiação da votação sfimbólfica é a que se faz por mefio do “voto de lfiderança”. 
Nessa varfiação, a posfição da bancada ou da colfigação polfítfica substfitufi a posfição 
do ator findfivfidual, dfilufindo-se, portanto, a responsabfilfidade e a vfisfibfilfidade.
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por votações nomfinafis, por mefio da aprovação de 

requerfimentos. Trata-se de um mecanfismo utfilfizado pelas 

lfideranças das oposfições, quando pretendem expor as 

opções dos membros dos partfidos que apofiam o governo 

na votação de matérfias consfideradas de alto custo 

polfítfico, e, também, pelos lfíderes de governo, quando 

buscam aumentar o acompanhamento e o controle sobre 

os membros de suas bases parlamentares. 

Na votação ostensfiva por procedfimento nomfinal, a 

opção do agente é finstfitucfionalmente regfistrada em 

mefio eletrônfico (pafinel) ou em mefio ffísfico (cédulas ou 

assfinaturas), o que permfite a dfivulgação findfivfidualfizada 

da opção do agente. Esse formato depende de prevfisão 

expressa nos regfimentos finternos e geralmente está 

assocfiado a proposfições que exfigem quórum qualfifcado 

para aprovação, como projetos de lefi complementar ou 

propostas de emenda à Constfitufição. Essa é a forma de 

votação adotada na Assemblefia Legfislatfiva do Estado de 

Mfinas Gerafis desde 2013, em decorrêncfia da promulgação 

da Emenda Constfitucfional n.o 91 (MINAS GERAIS, 2013), 

nas votações de pratficamente todas as matérfias no 

processo legfislatfivo (exceto requerfimentos e pareceres 

de redação fnal) e de outras matérfias relevantes, como 

os vetos e os processos de cassação de deputados, e até 

mesmo na elefição da Mesa Dfiretora. 

Polêmficas recentes no Brasfil (em meados de 2016) 

trouxeram para o debate polfítfico um aspecto 

procedfimental especfífco que se relacfiona com a forma 

de manfifestação na votação ostensfiva nomfinal. O regfistro 

do voto em pafinel eletrônfico pode ser captado, de forma 

finquestfionável, por fimagens obtfidas pela televfisão ou por 

mefio de fotos tfiradas até mesmo por telefones celulares. 

Entretanto, em momentos polfítficos de sfignfifcatfivo 

fimpacto, esse regfistro tem sfido substfitufído pela declaração 
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fefita findfivfidualmente nos mficrofones, flmada e 

transmfitfida pelas emfissoras de TV. Nas ações relacfionadas 

aos processos de fimpeachment da presfidente Dfilma 

Rousseff e de cassação do mandato do deputado Eduardo 

Cunha, por exemplo, questfionou-se a forma adotada para 

a manfifestação aberta dos parlamentares: o regfistro em 

pafinel eletrônfico ou a declaração findfivfidual por chamada 

e uso de mficrofone. Essas polêmficas reforçam a afrmação 

anterfior de que a vfisfibfilfidade findfivfidual dos agentes no 

procedfimento de votação possufi natureza polfítfica e é, 

portanto, um aspecto fimportante a ser consfiderado no 

arranjo finstfitucfional. 

As formas de utfilfização das varfiações possfívefis entre as 

modalfidades e os procedfimentos de votação descrfitos 

são estabelecfidas nos regfimentos finternos das casas 

parlamentares. Para aqueles que se finteressam pelos 

processos polfítficos, conhecê-las é necessárfio. Mas a análfise 

da realfidade não se restrfinge ao conhecfimento de aspectos 

formafis, prevfistos nos regfimentos. A efetfiva utfilfização 

decorre de escolhas polfítficas dos atores, em sfituações 

concretas. Assfim, como já fofi dfito, a compreensão das 

prátficas de votação não pode prescfindfir do exame dos 

arranjos finstfitucfionafis vfigentes, preservando-se também 

a perspectfiva hfistórfica subjacente. É o que se faz a segufir. 

3. A CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL DOS 

PROCESSOS DE VOTAÇÃO: A DELIMITAÇÃO 

DO UNIVERSO DOS PARTICIPANTES

Uma prfimefira questão que se coloca quando do estudo 

dos processos decfisórfios em ambfientes coletfivos é a 

da defnfição do unfiverso de habfilfitados a partficfiparem, 

por mefio do voto, em um determfinado procedfimento. 
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Esse é um ponto fundamental que está assocfiado 

especfifcamente ao processo de escolha de governantes e 

de representantes nos pafíses do Ocfidente. Dele decorrem 

fimportantes fimplficações para a obtenção de mafiorfias 

e, consequentemente, para a formatação das polfítficas 

públficas resultantes. 

Hfistorficamente, no decorrer dos séculos XIX e XX, nos 

pafíses ocfidentafis, o unfiverso dos habfilfitados a votar e 

a serem votados passou por um contfínuo processo de 

expansão. No Brasfil, a partfir da década de 1880, por mefio 

da reforma promovfida na legfislação elefitoral pelo Decreto 

3.029, de 9 de janefiro de 1881 (Lefi Sarafiva), adotou-se 

o voto dfireto na escolha dos representantes munficfipafis, 

provfincfiafis e nacfionafis. Entretanto, foram mantfidas as 

restrfições de natureza censfitárfia (renda lfíqufida de 200 mfil 

réfis anuafis para votar e para ser elefito), de fidade (25 anos, 

regra geral) e de gênero (mulheres não eram consfideradas 

elefitoras), além da exclusão dos escravos e de outras 

categorfias menos numerosas, como a dos relfigfiosos e 

dos mfilfitares, o que restrfingfia bastante o conjunto dos 

elefitores habfilfitados. 

A exclusão do voto dos analfabetos, no entanto, fofi o 

que mafis finterferfiu na defnfição do unfiverso dos elefitores. 

Segundo Carvalho (2005, p. 39-40), não mafis do que 

20% da população masculfina lfivre, no fnal do Impérfio, 

era alfabetfizada. E, portanto, o percentual de elefitores em 

relação à população do Pafís sempre fofi bem pequeno. 

Segundo o autor, nas elefições parlamentares de 1886 

votaram pouco mafis de cem mfil elefitores, o que equfivalfia 

a 8% da população total do Impérfio à época. 

Veja-se, a tfítulo de filustração dessa realfidade, o 

depofimento exemplar do polfítfico mfinefiro Affonso Celso 

de Assfis Ffiguefiredo Jr., flho do Vfisconde de Ouro Preto 
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e um dos fundadores da Academfia Brasfilefira de Letras, 

quando narrou, em suas memórfias polfítficas, os fatos que 

marcaram sua atuação no parlamento nacfional naquele 

perfíodo: 

Desde dezembro de 1881 até 15 de novembro de 1889, 

fisto é, durante ofito anos menos um mês, exercfi, sem ou-

tras finterrupções senão as provenfientes dos fintervalos le-

gfislatfivos, as funções de deputado ao parlamento, como 

representante do então 20º dfistrfito elefitoral de Mfinas 

Gerafis, mfinha provfíncfia nata. Fufi elefito 4 vezes: a prfi-

mefira a 21 de outubro do mencfionado ano de 1881, por 

mafis de 100 votos de mafiorfia; a segunda a 1 de dezem-

bro de 1884, por 9 votos de mafiorfia; a tercefira, a 15 de 

janefiro de 1886, por 11 votos de mafiorfia; a quarta, a 31 

de outubro de 1889, por centenas de votos de mafiorfia – 

637 contra 162, dados ao meu competfidor (FIGUEIREDO 

JR., 1901, p. 2).9

Nos cem anos que se segufiram à proclamação da 

Repúblfica, a expansão do unfiverso dos partficfipantes 

no processo elefitoral passou pela extfinção do voto 

censfitárfio, pelo reconhecfimento do dfirefito de voto das 

mulheres e, mafis recentemente, pela possfibfilfidade de 

voto de analfabetos e de adolescentes com fidade entre 

16 e 17 anos. Esse conjunto de transformações alterou 

finegavelmente a representatfivfidade do voto no Brasfil, 

multfiplficando, no decorrer de cem anos, por cerca de sefis 

vezes o percentual de elefitores em relação à população: 

os mafis de 105 mfilhões de elefitores que partficfiparam no 

2o turno das elefições de 2014 representaram pouco mafis 

9 O 20º Dfistrfito a que se refere Affonso Celso compreendfia Grão Mogol, Rfio Pardo, 
Boa Vfista, Januárfia e São Francfisco. Naquela época, a população total de Mfinas 
Gerafis (IBGE – Censo de 1890) era de cerca de 3 mfilhões de habfitantes e a da 
regfião de Mfinas Novas, que pode ser usada como referêncfia, de cerca de 170 mfil 
habfitantes. Esses números, quando comparados com os do elefitorado de Affonso 
Celso, confrmam quão pequeno era o comparecfimento de elefitores.
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da metade do total de habfitantes do Pafís – cerca de 202 

mfilhões, segundo a estfimatfiva do IBGE (2014) dfivulgada 

em julho daquele ano. 

A delfimfitação do unfiverso de partficfipantes de processos 

elefitorafis, prevfista no ordenamento jurfídfico em vfigor, 

representa, portanto, uma condfição prévfia para a 

constfitufição da arena polfítfica em que os votos são 

lançados e apurados. Entretanto, a constfitufição da arena 

não se restrfinge aos elementos apontados. É precfiso 

levar em conta uma sérfie de outros fatores que podem 

finterferfir na apuração do resultado das votações. São 

fatores que, mufitas vezes, não se mostram claros a não ser 

para um conjunto de especfialfistas, e que também estão 

relacfionados com a qualfifcação prévfia do elefitorado. 

A Constfitufição do Brasfil, no art. 45, § 1o, prevê que 

nenhum estado da Federação terá menos que 8 ou mafis 

do que 70 representantes na Câmara dos Deputados. 

Essa regra fintroduz uma forte dfistorção na proporção 

entre população e representante: dados do Censo de 

2010 mostram que a relação entre São Paulo (estado 

mafis populoso) e Rorafima (estado menos populoso) era 

de 10/1 no que dfizfia respefito à relação entre população 

e deputado elefito. Essa relação mantém-se em 2016, 

conforme as projeções do IBGE, válfidas para meados de 

agosto: a cada deputado paulfista correspondem 640.173 

habfitantes, enquanto que para Rorafima são computados 

64.528 habfitantes.10

A natureza restrfitfiva do modelo brasfilefiro fofi destacada 

por Stepan (1999), para quem o recefio da prevalêncfia 

da força das unfidades federadas mafis fortes (que talvez 

tenha suas orfigens nas lembranças da polfítfica domfinada 

10 Projeção populacfional do IBGE, apurada em 17 de agosto de 2016, às 15 horas.
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por Mfinas Gerafis e São Paulo na Repúblfica Velha) fintroduz 

uma nova varfiável que finterfere na fórmula clássfica do 

“um voto, uma pessoa”. Segundo o autor: 

A natureza restrfitfiva do demos do federalfismo brasfilefiro 

torna-se afinda mafior se levarmos em conta a Câmara 

Bafixa. [...] Cabe notar, porém, que a força retórfica e po-

lfítfica da necessfidade de representar o terrfitórfio (em vez 

da população, quer dfizer, “um voto, uma pessoa”) é tão 

forte no Brasfil que cada estado, findependentemente de 

seu pequeno tamanho, recebe um “pfiso” de ofito repre-

sentantes na Câmara dos Deputados e nenhum estado, 

a despefito da extensão de sua população, pode receber 

mafis do que o “teto” de setenta deputados. Se houvesse 

uma perfefita proporcfionalfidade no Brasfil, Rorafima terfia 

um deputado e São Paulo terfia perto de 115. 

Mas as relações entre terrfitórfio e população ou entre elefitor 

e elefito apresentam outros tfipos de questfionamentos, 

que não são caracterfístficos de regfimes afinda em fase de 

consolfidação democrátfica, como é o caso do Brasfil. No 

modelo paradfigmátfico do Ocfidente, os Estados Unfidos da 

Amérfica, afinda hoje são bastante frequentes os conffitos 

e os questfionamentos relacfionados com o modelo de 

representação. 

O modelo elefitoral norte-amerficano, como se sabe, prevê 

a dfivfisão do elefitorado em dfistrfitos finternos no âmbfito 

estadual, ao contrárfio do modelo brasfilefiro, em que a 

cfircunscrfição (estado ou munficfípfio) representa um grande 

e únfico dfistrfito elefitoral. Mafis do que fisso, a dfivfisão 

dfistrfital nos Estados Unfidos permfite a dfistfinção terrfitorfial 

entre os relacfionados com as elefições para o Congresso 
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Nacfional, os relatfivos ao Senado estadual e os que dfizem 

respefito aos deputados estaduafis (State House)11.

Em 2011, o Estado do Texas, em consonâncfia com as 

prátficas e a legfislação norte-amerficana, promoveu o 

redesenho decenal do mapa dos seus dfistrfitos elefitorafis. 

Esse redesenho fofi elaborado conforme a dfistrfibufição 

populacfional apurada no censo do ano precedente. 

Pouco tempo depofis, dofis cfidadãos, Sue Evenwel e 

Edward Pfennfinger, que vfivfiam em dfistrfitos com números 

partficularmente altos de pessoas resfidentes e, também, 

com mufitos elefitores regfistrados, questfionaram nos 

trfibunafis estaduafis a valfidade do redesenho promovfido 

pelo governo do Estado, sob o argumento de que o 

prfincfípfio “one person, one vote” terfia sfido vfiolado.12 

Segundo eles, o seu voto “valerfia menos” do que os dos 

elefitores resfidentes em dfistrfitos largamente habfitados por 

fimfigrantes sem regfistro elefitoral e, afinda, por um número 

de crfianças e adolescentes com fidade abafixo da permfitfida 

para o regfistro, sendo, portanto, o crfitérfio de elegfibfilfidade 

o mafis adequado para o desenho dos dfistrfitos elefitorafis. 

A questão, após os trâmfites na justfiça local, chegou 

à Suprema Corte, que, em abrfil de 2016, decfidfiu pela 

fimprocedêncfia do pedfido e manteve o redesenho fundado 

11 Vejamos o Estado do Texas (exemplo que utfilfizamos): são 36 dfistrfitos para o Con-
gresso (2014-2016), 31 para o Senado estadual (2015-2016) e 150 para a Assem-
blefia estadual (State House, 2015-2016). Dados dfisponfívefis em: www.tlc.state.
tx.us/redfist/dfistrficts/congress.html.

12 Vale lembrar que o sfistema elefitoral norte-amerficano não contempla o voto obrfi-
gatórfio e que, no caso especfífco do Texas, dada a grande quantfidade de fimfigran-
tes, há uma parcela sfignfifcatfiva da população resfidente que não pode ser regfis-
trada como elefitora. Assfim, pode haver dfistorções entre os várfios dfistrfitos: uma 
grande população não sfignfifca necessarfiamente um grande número de elefitores. 
E, portanto, pode haver dfistrfitos com relatfivamente poucos elefitores, mas uma 
grande população, nos quafis o voto “valerfia” mafis.
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na dfistrfibufição populacfional, abrangendo tanto os 

elefitores regfistrados quanto a população não regfistrada.13

Esses são apenas alguns exemplos que filustram a 

complexfidade do arranjo finstfitucfional subjacente que 

exfiste nas polfiarqufias ocfidentafis e que finterfere no ato 

aparentemente sfimples de votar. Mas há, afinda, outras 

varfiávefis que podem finterferfir nas escolhas dos atores. 

Uma delas, finteressante e pouco notada, é a relacfionada 

com a fintrodução de novas tecnologfias: a adoção de urnas 

eletrônficas, no Brasfil, em substfitufição às antfigas cédulas 

de votação, por exemplo, alterou de forma sfignfifcatfiva, 

entre 1994 e 2002, o processo elefitoral e o cálculo dos 

agentes. O caso de Adelfino de Carvalho Lfino (PMN), 

elefito deputado estadual em Mfinas Gerafis em 1998 (para 

a 14ª Legfislatura – 1999-2003) e não reelefito em 2002, 

demonstra como fisso pode acontecer. 

Adelfino de Carvalho obteve, nas elefições de 1998, 

22.193 votos nomfinafis, tendo sfido elefito deputado 

estadual. Nas elefições de 2002, obteve 43.054, 

pratficamente duplficando sua votação nomfinal, não 

tendo sfido, no entanto, elefito. Em ambas as elefições, 

sua votação nomfinal, se consfiderada de forma exclusfiva, 

serfia sufcfiente para colocá-lo no Parlamento mfinefiro. 

A explficação para os motfivos pelos quafis não fofi elefito, 

embora tenha tfido votação sfignfifcatfivamente mafior, 

passa pelo conhecfimento das regras do jogo (do arranjo 

finstfitucfional) e das escolhas dos agentes, como se verá 

mafis adfiante. 

13 A fundamentação completa está em EVENWEL ET AL v. ABBOT, GOVERNOR OF 
TEXAS, ET AL. Nesse caso, a Suprema Corte, além de mencfionar a jurfisprudêncfia 
consolfidada, reforçou a tese de que o processo de votação não se restrfinge à es-
colha do dfirfigente, mas desdobra-se na formatação das polfítficas públficas, sendo, 
portanto, fimportante que se tenha em vfista o conjunto dos habfitantes de determfi-
nado dfistrfito. A fíntegra da decfisão está dfisponfível em: https://www.supremecourt.
gov/opfinfions/15pdf/14-940_ed9g.pdf (ESTADOS UNIDOS, 2016).
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 As normas que regem o processo elefitoral no Brasfil 

preveem que, antes de computada a votação nomfinal de 

cada candfidato, o partfido ou a colfigação deve alcançar 

o número de votos necessárfio para atfingfir o chamado 

“quocfiente elefitoral”, o qual, por sua vez, é apurado a 

partfir da dfivfisão do total de votos válfidos pelo de cargos 

em dfisputa. Uma vez alcançado esse número, elege-se o 

candfidato que tenha obtfido mafis votos nomfinafis entre os 

apresentados pelo partfido ou pela colfigação.14

Nas elefições de 1998, o PMN, partfido de Adelfino de 

Carvalho, colfigou-se com o PSC, o PRTB e o PAN, e a  

colfigação obteve 331.469 votos, elegendo, além dele, 

outros dofis deputados estaduafis (embora ele não tenha 

sfido o mafis votado entre os seus correlfigfionárfios de 

partfido). Nas elefições de 2002, o PMN não se colfigou 

com outros partfidos e obteve 115.070 votos, mas não 

consegufiu atfingfir o quocfiente elefitoral e, portanto, não 

elegeu nenhum deputado. 

A explficação passa pela alteração tecnológfica no processo 

de votação: em 2002, pela prfimefira vez, a urna eletrônfica 

fofi utfilfizada em todo o Estado de Mfinas Gerafis. Com fisso, o 

percentual de votos válfidos aumentou sfignfifcatfivamente: 

de 78,35%, em 1998, passou para 90,96%, em 2002.15 

E, consequentemente, o quocfiente elefitoral subfiu de 

96.326 para 124.207 votos nesse perfíodo. 

14 Esse mecanfismo, que, em tese, fortalece a agremfiação partfidárfia, tem sfido crfi-
tficado por facfilfitar a transferêncfia de votos entre candfidatos dfistfintos: os votos 
nomfinafis obtfidos por um “puxador”, sendo superfiores ao necessárfio para atfingfir 
o quocfiente elefitoral, permfitem que o partfido ou a colfigação eleja outro candfidato 
com mufito menos votos nomfinafis.

15 Os votos nulos foram 10,50%, em 1998, e 3,63%, em 2002. Vale lembrar que, 
nos tempos da célula em papel, anulava-se o voto pelo seu preenchfimento equfivo-
cado ou, o que era bastante comum, pela aposfição de manfifestação de protesto 
ou de ofensas a governantes ou polfítficos de renome, fatos que não podem ser 
fefitos quando se vota por mefio de urna eletrônfica.
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É lfícfito presumfir que Adelfino de Carvalho, de posse de 

finformações acerca do processo elefitoral passado, e 

tendo controle polfítfico sobre o PMN, tenha optado por 

evfitar colfigações e por afastar do partfido os eventuafis 

competfidores finternos. Com sua posfição fortalecfida, 

presumfivelmente serfia elefito sem grandes dfifculdades. 

Mas a alteração no quocfiente elefitoral, dfiretamente 

relacfionada com a tecnologfia de votação, acabou por 

fimpedfir a concretfização de sua estratégfia, pofis o seu 

partfido não obteve o número mfínfimo de votos que lhe 

assegurarfia pelo menos uma vaga no corpo parlamentar.

Esse caso nos leva à abordagem fnal neste trabalho: a 

relação entre as escolhas dos agentes e os processos de 

votação adotados no modelo finstfitucfional. 

4. AS ESCOLHAS DOS AGENTES NOS 

PROCESSOS POLÍTICO-ELEITORAIS E NAS 

VOTAÇÕES NOS PARLAMENTOS

O ato de votar (e, complementarmente, a sfituação de ser 

votado), segundo uma fimportante lfinha de análfise polfítfica, 

é resultado de escolhas racfionafis, de atores que buscam 

a maxfimfização de bens ou de recursos obtfidos. Ferejohn 

e Pasqufino (2001, p. 5), embora apontem relevantes 

problemas nessa vertente de análfise, reconhecem que: 

Na sua mafior parte, a teorfia da escolha racfional entrou 

na Cfiêncfia Polfítfica a partfir da Economfia, como resultado 

dos trabalhos pfionefiros de Anthony Downs, James Bu-

chanan, Gordon Tullock, George Stfigler e Mancur Olson. 

Embora esses autores possam ter dfiscordado em finúme-

ros aspectos entre sfi, todos adotaram uma finterpretação 

partficularmente materfialfista da teorfia da escolha racfio-

nal. Para todos eles, os agentes socfiafis estarfiam finteres-
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sados na maxfimfização da rfiqueza, de votos, ou de outras 

dfimensões mafis ou menos mensurávefis em termos de 

quantfidades e sujefitas a constrangfimentos de recursos 

materfiafis. 

A chamada “racfionalfidade finstrumental”16, quando 

posta em prátfica, fornece exemplos finteressantes que 

põem em evfidêncfia a fimpossfibfilfidade de se ter um 

conhecfimento perfefito acerca das varfiávefis que finterferem 

na concretfização das escolhas (como ocorreu no caso 

narrado de Adelfino de Carvalho). 

O jogo polfítfico, preconfiza Tsebelfis (1998), assenta-se 

sobre um trfipé composto por jogadores (partficfipantes 

lfícfitos), estratégfias (adotadas pelos partficfipantes de 

acordo com regras prevfiamente defnfidas) e recompensas 

(payoffs). Uma vez finficfiado o jogo, as varfiações possfívefis 

dependem prfincfipalmente de alterações na dfistrfibufição de 

recompensas, uma vez que, em sfituações de normalfidade, 

não se admfitem alterações nas regras e no conjunto 

de partficfipantes. E, o que é mafis fimportante, segundo 

ele, na dfimensão polfítfica os jogos frequentemente 

ocorrem de forma sequencfial, em múltfiplas arenas. Isso 

permfite que “jogos ocultos”, que aportam recompensas 

especfífcas para atores determfinados, finterfram nos 

comportamentos mafis facfilmente observados nas arenas 

vfisfívefis. E a exfistêncfia dessas dfimensões subjacentes 

16 A racfionalfidade finstrumental, conforme os estudos pfionefiros de Downs (1999), dfiz 
respefito à maxfimfização de ganhos ao menor custo possfível. Aplficada à polfítfica, 
manfifesta-se pela busca da reelefição ou da manutenção da carrefira polfítfica, como 
afrmam Mayhew (1974) e Arnold (1990).
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refete-se no arranjo finstfitucfional que delfimfita os 

processos de votação.17

Scharpf (1997) aponta a exfistêncfia, na arena polfítfica, de 

jogos “cooperatfivos” e “não cooperatfivos”. A dfistfinção 

não está relacfionada à presença de conffitos entre os 

atores, como se poderfia fimagfinar, mas à possfibfilfidade 

de exfistêncfia prévfia de acordos entre eles, nos jogos de 

natureza cooperatfiva. Transpondo essa sfituação para 

o âmbfito das casas parlamentares, percebe-se que é 

bastante comum, nos momentos de votação, a busca de 

consenso anterfior ao finfícfio do processo. Nas sfituações 

em que há  “acordo de lfíderes”, o jogo assume natureza 

cooperatfiva e a votação pode ser fefita sem grandes custos. 

Ao contrárfio, nos momentos de conffito em que não há 

acordo, a natureza não cooperatfiva manfifesta-se sob a 

forma de processos de obstrução por parte de grupos 

mfinorfitárfios ou, como já ocorreu no Brasfil, por mefio 

da construção de mecanfismos como o da “fdelfidade 

partfidárfia”, que prevê a punfição de parlamentares cujos 

votos dfivergem da orfientação dos lfíderes de partfidos ou 

colfigações. 

Os casos concretos delfimfitam, também, conforme 

ensfina Ostrom (2005, p. 170-171), as “arenas de ação”, 

nas quafis os partficfipantes, ocupantes de posfições e 

habfilfidades especfífcas, atuam de acordo com as regras 

prevfisfívefis, prevfiamente defnfidas, e são finfuencfiados 

17 A lfiteratura especfialfizada é repleta de exemplos e qualquer pessoa que tenha al-
gum tfipo de famfilfiarfidade com os comportamentos dos atores em momento de 
votação relevante consegue fidentfifcar (no Brasfil pelo menos) a finterferêncfia de 
algumas dessas arenas subjacentes: é bastante comum, por exemplo, que a apro-
vação de determfinada matérfia na casa legfislatfiva seja vfinculada à lfiberação de 
recursos das chamadas emendas parlamentares ou à nomeação de correlfigfionárfios 
para cargos públficos. Nesse caso, a arena prfincfipal – a aprovação da polfítfica públfi-
ca – está vfinculada (relação dfireta) à obtenção de recompensa que não se encontra 
nessa arena e, possfivelmente em decorrêncfia dessa recompensa, ao fortalecfimento 
de posfição nas próxfimas competfições elefitorafis (relação findfireta). 
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por varfiávefis socfiafis, econômficas e polfítficas exógenas, na 

busca dos resultados desejávefis. Segundo a ganhadora 

do Prêmfio Nobel de Economfia em 2009, a lfiberdade de 

escolha dos partficfipantes é também constrangfida por 

uma “confguração de regras legafis e normas, além de 

estratégfias compartfilhadas que finfuencfiam as escolhas 

findfivfiduafis”. 

Nas arenas polfítficas complexas (Ostrom) que são os 

parlamentos modernos, os momentos de votação são 

finfuencfiados pela exfistêncfia de jogos e finteresses ocultos 

(Tsebelfis) e ocorrem em sfituações cooperatfivas ou não 

(Scharpf). Nessas ocasfiões, amplfiar o conhecfimento 

acerca da atuação dos demafis partficfipantes sfignfifca, 

para os agentes polfítficos, conferfir mafior prevfisfibfilfidade 

e provável estabfilfidade ao jogo.18 O voto secreto, dfiz-

-se, fincentfiva a “trafição”. E, no contexto de ampla 

fragmentação partfidárfia, como ocorre no Brasfil, a 

questão da estabfilfização do processo é de fundamental 

fimportâncfia. 

A assocfiação entre o arranjo finstfitucfional, regulamentado 

por normas constfitucfionafis ou regfimentos finternos, e 

a atuação de agentes racfionafis em arenas complexas 

é evfidente, portanto. A defnfição, nos regfimentos, 

da modalfidade e do procedfimento de votação está 

relacfionada com essa complexfidade. E, para fnalfizar, 

pode-se perceber, afinda que de forma fintufitfiva, pofis há 

18 Scharpf (1997, p. 8) faz dfistfinção, também, entre jogos sfimultâneos e jogos se-
quencfiafis. Nos parlamentos, a sequêncfia é condfição sempre presente: as escolhas 
e os apofios obtfidos em um dfia podem finfuencfiar decfisfivamente as escolhas e 
os apofios futuros. A prátfica do logrollfing – termo cunhado nos Estados Unfidos 
da Amérfica para caracterfizar o apofio mútuo entre parlamentares – é bastante 
comum, especfialmente quando a competfição não é excludente e os beneffícfios 
podem ser findfivfidualmente aproprfiados e partfilhados por todos, como é o caso, 
por exemplo, no Brasfil, da aprovação de um grande número de projetos de lefi 
de natureza sfimplesmente sfimbólfica ou honorfífca (homenagens, declaração de 
utfilfidade públfica, entre outros).
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a necessfidade de mafior aprofundamento das pesqufisas, 

que ações como a aprovação da Emenda Constfitucfional 

n.o 91, de 2013, em Mfinas Gerafis, que elfimfinou todas 

as possfibfilfidades de votação secreta na Assemblefia 

Legfislatfiva mfinefira, contrfibufiu, ao conferfir vfisfibfilfidade, de 

forma sfignfifcatfiva para a estabfilfização e a consequente 

prevfisfibfilfidade nos resultados, findependente de qual seja 

a posfição de cada partficfipante do jogo polfítfico, em um 

contexto de grande fragmentação partfidárfia.

5. CONCLUSÃO

As finstfitufições, ou seja, as regras escrfitas e as prátficas 

acefitas, fimportam, como fofi dfito de finfícfio. São elas 

que conferem fintelfigfibfilfidade às condutas finterpessoafis. 

Nas arenas especfífcas em que ocorre o jogo polfítfico, 

especfialmente no finterfior das casas parlamentares, o 

arranjo finstfitucfional vfigente contrfibufi para que os atores 

compartfilhem um conhecfimento que lhes permfite prever, 

com alguma segurança, as condutas futuras dos demafis 

partficfipantes. Esse tfipo de conhecfimento compartfilhado 

é condfição fundamental para o desenrolar e para o 

acompanhamento do “jogo” que alfi acontece.19

As finstfitufições, por sua vez, são construfídas e modfifcadas 

pela ação de atores racfionafis. O conjunto de regras que 

delfimfitam os processos de votação, nos regfimes polfiárquficos 

modernos, regfistrado em regfimentos e códfigos legafis, 

contrfibufi para que os processos polfítficos não sofram 

19 Conhecer as regras do jogo, seja ele qual for, permfite, também, o seu acompanha-
mento por parte do públfico que o observa. Temos um bom exemplo: o conjunto 
de movfimentos de um grupo de jogadores com uma bola e que atuam em um 
espaço delfimfitado, para a mafior parte dos brasfilefiros, será sfimples e fácfil de se 
acompanhar, caso o jogo seja o de futebol. Mas provavelmente será  finfintelfigfível 
se o jogo for o basebol, por exemplo.
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rupturas e, portanto, para que o jogo democrátfico 

funcfione. Mas esse processo de construção finstfitucfional 

das regras do jogo, como se procurou demonstrar, não é 

fisento de finteresses e contradfições. Não é “neutro”, pofis 

mesmo aqueles prfincfípfios aparentemente mafis sfimples, 

como o que preconfiza a relação dfireta entre um votante 

e o seu voto e o que referenda a prevalêncfia da mafiorfia, 

podem passar por finterpretações que são hfistórfica e 

polfitficamente determfinadas. 

As regras de votação finserfidas nos regfimentos – as 

modalfidades e os procedfimentos de votação – devem ser 

conhecfidas pelos partficfipantes, pelos estudfiosos e pelos 

que se finteressam pela polfítfica. O acompanhamento das 

prátficas e das escolhas é sempre mafis dfiffícfil, pofis o jogo 

polfítfico acontece em múltfiplas arenas e os finteresses que 

permefiam o processo mufitas vezes não são facfilmente 

fidentfifcávefis. 

A realfidade complexa, que vafi além do mundo das 

aparêncfias, exfige de partficfipantes e acompanhantes 

um esforço de finterpretação que, no entanto, também 

se mostra dfiferencfiado a partfir da posfição ocupada 

pelos atores na arena de ação: lfíderes de partfidos ou 

de coalfizões, por exemplo, ou mesmo pesqufisadores 

acadêmficos especfialfizados precfisam estar mafis atentos 

aos “jogos ocultos” do que os  demafis partficfipantes (o 

chamado “bafixo clero” no Brasfil; “rank and fle” nos EUA; 

“back benchers” na Inglaterra; ou o públfico em geral). 

Dfisso tudo, pode-se conclufir que o conhecfimento das 

regras formafis de votação é condfição prévfia, findfispensável, 

porém não é o sufcfiente quando se quer ou se necessfita 

obter um conhecfimento mafis profundo e avançado 

acerca dos processos polfítficos. Nesse caso, é necessárfio 

também procurar descobrfir os jogos que acontecem em 
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múltfiplas arenas, tentando desvendar possfívefis finteresses 

“ocultos” de atores, especfialmente daqueles que, por 

sua condfição especfífca, detêm capacfidade para finterferfir 

sfignfifcatfivamente nos resultados do processo. 
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1. INTRODUÇÃO

A conexão elefitoral, fisto é, a relação entre representante 

elefito e suas bases elefitorafis, é bastante estudada na 

Cfiêncfia Polfítfica. A lfiteratura predomfinante pressupõe 

que o parlamentar, vfisando à reelefição, tende a atuar 

para atender aos finteresses de seu elefitorado, em 

detrfimento dos demafis elefitores. As polfítficas que vfisam 

atender ao finteresse exclusfivo de um determfinado 

elefitorado, conhecfidas como pork barrel, são comumente 

denomfinadas “paroqufianas” ou “paroqufiafis” na lfiteratura 

nacfional. Polfítficas paroqufianas podem surgfir nas mafis 

dfiversas formas de atuação parlamentar sujefitas à votação 

e à fimplementação. Este trabalho analfisa a conexão 

elefitoral das emendas orçamentárfias de parlamentares do 

Estado de Mfinas Gerafis entre 2012-2014 com o elefitorado 

de seus autores, os deputados mfinefiros vencedores do 

plefito de 2010. Mafis especfifcadamente, trata-se das 

emendas apresentadas e das emendas aprovadas dentro 

da cota orçamentárfia dfisponfibfilfizada pelo Executfivo para 

alterações legfislatfivas nos anos de 2012, 2013 e 2014.

Trabalhos que analfisaram a conexão elefitoral em relação 

à produção legfislatfiva não encontraram vfínculo estrfito 

entre elefitorado e atuação parlamentar no que dfiz 

respefito à apresentação de projetos de lefi, constatando 

uma tendêncfia à proposfição de lefis de caráter unfiversal ou 

socfial, e não paroqufiano (LIMONGI, 1999; LEMOS, 2001; 
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AMORIM NETO e SANTOS, 2003; SILVA, 2011). Sfilva 

(2011), ao analfisar o paroqufialfismo na produção legfislatfiva 

da Câmara Munficfipal de São Paulo, propôs que a conexão 

elefitoral, apenas resfidual na produção legfislatfiva, poderfia 

se encontrar nas emendas orçamentárfias, sendo essas um 

finstrumento mafis efetfivo para dfistrfibufir beneffícfios. É o 

que nos propomos a analfisar neste trabalho.

De fato, as emendas orçamentárfias parecem ter, à 

prfimefira vfista, mafior concretude que outras proposfições 

legfislatfivas, como projetos de lefi, uma vez que é a forma 

dfireta de alocação de recursos públficos. Projetos de 

lefi de beneffícfios dfifusos podem ser percebfidos como 

benéfcos de modo geral pelo elefitorado afinda que não 

o atfinja dfiretamente, mantendo-se o modelo racfional 

em uma base coletfivfista (LEMOS, 2001). De modo 

dfistfinto, as emendas orçamentárfias, que correspondem 

a uma dfisputa orçamentárfia na qual o aumento de 

despesas em determfinado local ou ação sempre fimplfica 

redução equfivalente em outro1, provavelmente serão 

percebfidas como mafis benéfcas quando dfirecfionadas 

especfifcamente ao elefitorado. Assfim, ao contrárfio do 

que ocorre no caso de projetos de lefi, espera-se mafior 

tendêncfia ao paroqufialfismo das emendas, especfialmente 

para deputados cuja base elefitoral seja concentrada 

terrfitorfialmente. Deputados cuja base elefitoral seja 

espalhada em todo o Estado ou provenfiente de grandes 

munficfípfios tenderão a apresentar emendas mafis dfifusas, 

de beneffícfios mafis gerafis, dentro da hfipótese aventada.

1 Conforme a Constfitufição da Repúblfica, as emendas parlamentares de aumento 
de despesa apenas podem ser aprovadas se findficadas as deduções corresponden-
tes (BRASIL. Constfitufição (1988). Constfitufição da Repúblfica Federatfiva do Brasfil. 
Dfisponfível em <http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/Constfituficao/Constfituficao.
htm>. Acesso em: 24 jul. 2016.).
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2. EMENDAS AO ORÇAMENTO

Emendas orçamentárfias são propostas de alteração 

fefitas pelo Legfislatfivo ao projeto de lefi de orçamento 

remetfido ao Parlamento pelo Poder Executfivo. 

Constfituem o prfincfipal finstrumento para o exercfícfio do 

“poder de bolsa” do Legfislatfivo, fisso é, a capacfidade 

de o parlamento controlar o fnancfiamento das ações 

do Estado (WEHNER, 2006). O poder dos parlamentos 

de emendar o orçamento varfia mufito de pafís para pafís. 

Com base nessas dfiferenças, Wehner (2004) propõe a 

classfifcação dos parlamentos em: budget makfing, com 

alto poder de emendar o projeto do Executfivo; budget 

finfuencfing, com o poder de finfuencfiar em certo grau, 

mas não de mudar substancfialmente o projeto; e lfittle or  

no budgetary effect, que atuam apenas como ratfifcadores 

do projeto encamfinhado. No Brasfil, o sfistema orçamentárfio 

federal, replficado no nfível estadual e munficfipal, pode ser 

classfifcado como budget finfuencyfing. A Constfitufição 

da Repúblfica garante aos parlamentares (embora com 

alguns lfimfites) poder de emenda aos projetos de lefi que 

compõem o sfistema orçamentárfio2. 

Recentemente, uma alteração constfitucfional passou a 

destfinar um percentual orçamentárfio da recefita para 

as emendas parlamentares findfivfiduafis, que é como 

2 O sfistema orçamentárfio é composto pelo Plano Plurfianual (PPA), pela Lefi de Dfiretrfi-
zes Orçamentárfias (LDO) e pela Lefi Orçamentárfia Anual (LOA) –, que devem ser ar-
tficulados, finterdependentes e compatfívefis entre sfi. As lefis do sfistema orçamentárfio 
têm a função de fintegrar as atfivfidades de planejamento, orçamento e gestão para 
assegurar a efcfiêncfia e a efcácfia da ação governamental. O PPA corresponde ao 
planejamento de médfio prazo do governo e defne as estratégfias, dfiretrfizes e me-
tas da admfinfistração por um perfíodo de quatro anos. A LDO estabelece as regras 
que deverão ser observadas pelo Poder Executfivo na formulação do Projeto de LOA 
e na sua dfiscussão, votação e aprovação pelo Poder Legfislatfivo; defne as ações 
do planejamento que terão prfiorfidade no orçamento e estabelece compromfissos 
fscafis que darão sustentabfilfidade a essas ações no longo prazo. A LOA estfima as 
recefitas e fxa as despesas do governo para o ano segufinte.
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se convencfionou chamar as emendas parlamentares 

de destfinação predomfinantemente regfional, finclusfive 

prevendo sua execução obrfigatórfia. Até então, a 

execução era vfista como finstrumento de barganha entre 

Executfivo e Legfislatfivo (PEREIRA; MUELLER, 2002), apesar 

das evfidêncfias em contrárfio levantadas por Ffiguefiredo e 

Lfimongfi (2008), que entendfiam a alta execução como 

face do pertencfimento à base governfista, e não como 

moeda de troca findfivfidual. Independentemente das 

“emendas parlamentares findfivfiduafis”, recentemente 

tornadas fimposfitfivas, qualquer parlamentar pode propor 

emendas ao orçamento, desde que cumprfidos requfisfitos 

constfitucfionafis, legafis e aqueles prevfistos no regfimento 

finterno das casas legfislatfivas, mesmo sem garantfias de 

execução.

No caso mfinefiro, apesar de a execução das emendas 

paroqufianas afinda não ser obrfigatórfia, vfigora desde 2004 

um acordo entre Executfivo e Legfislatfivo que assegura 

a cada parlamentar um valor fxo para a alocação 

orçamentárfia paroqufiana. Desde 2010, esse valor é de R$ 

1.500.000,00 por deputado. É finteressante notar como 

esse pacto refete a tendêncfia, apontada por Shepsle e 

Wefingast (1981), à unfiversalfização de polfítficas do tfipo 

pork. No modelo proposto pelos autores, parlamentares 

não têm certeza se serão vencedores ou perdedores 

na votação de um projeto que dfistrfibufi recursos. Para 

aumentar as chances de se aprovarem os projetos desse 

tfipo, cada parlamentar aprova o pork dos demafis, o que 

acaba dfispersando tanto beneffícfios como custos entre 

todos os elefitores. O resultado é um equfilfíbrfio em que 

a coalfizão vencedora é unânfime, e não mfínfima, como 

comumente suposto.

Em geral, o percentual de execução das emendas 

parlamentares é superfior a 90%. Além das emendas 
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findficadas para serem cumprfidas dentro dessa cota 

orçamentárfia, os deputados mfinefiros podem apresentar 

outras emendas, mas sem garantfias de aprovação ou 

execução. É fimportante destacar que todas as emendas 

apresentadas pelo parlamentar são publficadas na fíntegra, 

sendo a apresentação, por sfi só, um finstrumento de 

dfivulgação dfisponfível ao parlamentar.

3. SISTEMA ELEITORAL E TIPOLOGIA DE 

CANDIDATOS 

O sfistema elefitoral adotado para a escolha dos 

parlamentares estaduafis é o proporcfional de lfista aberta. 

O dfistrfito é equfivalente ao próprfio Estado. Assfim, 

findependentemente da sua localfização geográfca dentro 

do Estado, o elefitor pode escolher entre quafisquer 

candfidatos ou quafisquer legendas partfidárfias. Tal sfistema 

elefitoral possfibfilfita a formação de várfios elefitorados dentro 

de um mesmo arcabouço finstfitucfional (AMES, 1995b), e 

portanto a elefição de candfidatos com dfiferentes perfs 

de espaçamento geográfco. Ames (1995a), em estudo 

clássfico sobre o Congresso brasfilefiro, dfistfingue entre 

candfidatos concentrados e espalhados, consfiderando 

concentrados os elefitos por votos de uma área geográfca 

contfígua, como um únfico munficfípfio ou várfios munficfípfios 

próxfimos, e espalhados os candfidatos elefitos com 

votos em dfiversos munficfípfios não contfíguos. Dessa 

dfimensão espacfial, assocfiada à dfimensão de domfinâncfia/

compartfilhamento, calculada pelo percentual de votação 

de um parlamentar em relação ao total de votos de um 

munficfípfio, surgem quatro tfipologfias, a saber, domfinante-

-concentrado, domfinante-espalhado, compartfilhado- 

-concentrado e compartfilhado-espalhado. 
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De acordo com essa tfipologfia, a fgura tfípfica do domfinante-

-concentrado é o “cacfique”, que domfina a mafior parte 

de seu reduto elefitoral. Afinda conforme Ames (1995a), 

o tfipo domfinante-espalhado é caracterfístfico de polfítficos 

que já ocuparam cargos no Executfivo ou altos burocratas, 

os quafis, tendo facfilfidade de acesso aos recursos 

públficos, atraem lfíderes locafis finteressados em trocar 

votos por beneffícfios. Parlamentares que representam 

elefitores dfispersos regfionalmente, coesos enquanto 

grupo, mas numerficamente fracos, como evangélficos e 

ambfientalfistas, correspondem ao tfipo compartfilhado- 

-espalhado. Já o compartfilhado-concentrado representa 

grupos de espaços fideológficos/finteresse, como por 

exemplo os trabalhadores da findústrfia do Estado de São 

Paulo, que estão em áreas contfíguas. 

Avelfino, Bfiderman e Sfilva (2011) crfitficam, dentre outras, 

a metodologfia de cálculo de concentração elefitoral 

de Ames (1995a), propondo a utfilfização de um fíndfice 

de concentração denomfinado G, o qual, conforme os 

autores, é bem dfifundfido na lfiteratura de economfia 

regfional. Grosso modo, aplficado à concentração elefitoral, 

o G mede quanto a votação de um determfinado 

deputado se dfistancfia do que serfia sua votação se ela 

fosse completamente proporcfional ao elefitorado dos 

munficfípfios (no caso, para o Estado de São Paulo). A 

medfida, portanto, findfica a “desfigualdade” em relação 

a uma elefição proporcfionalmente unfiforme, na qual 

não houvesse qualquer concentração pelo candfidato. 

Conforme veremos adfiante, este trabalho finficfialmente 

tentou utfilfizar, sem êxfito, o fíndfice G dos parlamentares 

da 17ª Legfislatura do Estado de Mfinas Gerafis3 como 

3 A 17ª Legfislatura fofi de feverefiro de 2011 a janefiro de 2015.
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varfiável findependente para explficar seu comportamento 

em relação à apresentação de emendas orçamentárfias. 

Cabe mencfionar que Ames (1995a) crfia tal tfipologfia 

consfiderando o Congresso Nacfional. Apesar de o sfistema 

elefitoral ser o mesmo, proporcfional de lfista aberta, 

entendemos que a tfipologfia e os métodos poderfiam 

ser sfimplfifcados no caso de uma unfidade federatfiva 

como Mfinas Gerafis. Consfiderando que o Estado tem 

853 munficfípfios e grandes desfigualdades regfionafis e 

munficfipafis, pressupomos que a dfimensão terrfitorfial 

concentrada-espalhada terfia mafis preponderâncfia para 

explficar a conexão elefitoral, sendo que deputados cuja 

base elefitoral é concentrada em poucos munficfípfios terfiam 

mafis fincentfivos para apresentar emendas paroqufianas 

do que aqueles com base elefitoral espalhada. Como 

complementação dessa dfimensão espacfial, e afinda, 

partfindo do pressuposto de que, em munficfípfios mafiores, 

o elefitorado possufi demandas mafis dfiversfifcadas, 

consfideramos que deputados cuja base elefitoral é 

provenfiente de grandes cfidades, superfiores a 100.000 

habfitantes, terfiam mafis fincentfivo para fazer emendas mafis 

genérficas ou unfiversafis. Nossos pressupostos, hfipóteses, 

metodologfia de cálculos e resultados, serão mafis bem 

explficados adfiante.

4. DESENVOLVIMENTO DO MODELO PARA 

AS EMENDAS AO ORÇAMENTO DE MINAS 

GERAIS

Para verfifcar a conexão elefitoral das emendas ao 

orçamento de Mfinas Gerafis, utfilfizou-se a análfise de 

regressão e consfiderou-se a hfipótese de que, quando o 

elefitorado está concentrado em poucos munficfípfios de 
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pequeno porte, o parlamentar tem mafior proxfimfidade 

com seu elefitor, conhece suas necessfidades e tende 

a apresentar emendas que benefcfiem dfiretamente a 

população dessas localfidades. Como as necessfidades 

são varfiadas, essas emendas representarfiam o aporte de 

recursos em projetos-atfivfidades4 com fnalfidade genérfica, 

cuja execução ocorrerfia por mefio da sfimples transferêncfia 

de recursos a esses munficfípfios ou a entfidades locafis. Essas 

emendas foram denomfinadas paroqufianas. 

Já aquele polfítfico cujo elefitorado é espalhado por várfios 

munficfípfios ou concentrado nos grandes munficfípfios do 

Estado tenderfia a estabelecer uma relação mafis formal 

e finstfitucfionalfizada com seu elefitor, tendo uma bandefira 

ou uma polfítfica públfica que o caracterfize, a exemplo do 

tfipo compartfilhado-espalhado de Ames (1995a). Assfim, 

as emendas desse parlamentar destfinarfiam recursos 

a polfítficas públficas defnfidas, como saúde, educação, 

segurança públfica, entre outras.

Para a elaboração do modelo, foram analfisadas as 

emendas apresentadas pelos deputados e as aprovadas 

dentro da cota aos orçamentos de 2012 a 2014. Tal 

escolha se baseou no fato de os três anos pertencerem 

a um mesmo governo e fazerem parte de um mesmo 

Plano Plurfianual de Ação Governamental (PPAG). Assfim, 

evfitamos dfiferenças como a alteração do escopo das 

ações, bem como as modfifcações nas relações entre 

Executfivo e Legfislatfivo, que podem ter ocorrfido de 2014 

para 2015, com a mudança de governo.

Fofi consfiderada paroqufiana a emenda que destfinou 

recursos por mefio das segufintes ações, constantes no 

PPAG 2012-2015 (MINAS GERAIS, 2014):

4 O PPAG é organfizado em programas, que aglutfinam os projetos-atfivfidades pertfi-
nentes, os quafis correspondem às ações orçamentárfias.
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• Ação no 1107 – Apofio aos Munficfípfios em Intervenções 

de Infraestrutura Urbana e Rural, cuja fnalfidade é 

“fomentar o desenvolvfimento munficfipal através de 

finvestfimentos em finfraestrutura vfiárfia e equfipamentos 

públficos vfisando a melhorfia da qualfidade de vfida da 

população”. A ação é utfilfizada para a transferêncfia de 

recursos para munficfípfios para obras de finfraestrutura, 

como pavfimentação de ruas, construção de pontes, 

matadouro, quadras polfiesportfivas, etc.

• Ação no 1167 – Execução do Programa de Apofio ao 

Desenvolvfimento Munficfipal (Padem), com a fnalfidade 

de “promover o desenvolvfimento socfioeconômfico 

e sustentável nos munficfípfios, medfiante apofio à 

fimplementação de obras de finfraestrutura urbana, 

rural, saneamento, servfiços e na aqufisfição de 

equfipamentos básficos, por mefio de repasses de 

recursos para munficfípfios e entfidades sem fns 

lucratfivos”.

• Ação no 4506 – Ações Urbanfístficas Pontuafis, cuja 

fnalfidade é “melhorar a qualfidade de vfida urbana nas 

cfidades, por mefio de obras pontuafis de finfraestrutura”, 

como a fimplantação de sfistemas de saneamento, 

entre outras.

As emendas em tafis ações foram consfideradas paroqufianas 

porque a fnalfidade delas é de apofio geral aos munficfípfios, 

por mefio de projetos genérficos que não têm vfínculo 

especfífco com as polfítficas públficas constantes no PPAG. 

Por outro lado, a destfinação de recursos para as demafis 

ações do PPAG fofi tratada como aporte de recursos 

em polfítficas públficas especfífcas, com mafior adesão ao 

planejamento do Estado.

Para o perfíodo estudado, computaram-se os valores 

que cada parlamentar alocou nas ações consfideradas 
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paroqufianas e nas demafis ações de polfítficas públficas. 

A partfir desses valores fofi calculado o percentual de 

recursos destfinados às ações paroqufianas. Inficfialmente, 

esse percentual fofi utfilfizado como varfiável dependente. 

Contudo, com o desenvolvfimento do trabalho, fofi precfiso 

categorfizar a varfiável5, o que fofi fefito da segufinte forma: 

para os percentuafis finferfiores a 50%, atrfibufiu-se o fíndfice 

zero, findficando que aquele deputado tende a alocar 

recursos em polfítficas públficas; já para os percentuafis 

figuafis ou superfiores a 50%, atrfibufiu-se o fíndfice um, 

findficando os parlamentares que apresentavam emendas 

predomfinantemente paroqufianas. Esse fíndfice fofi 

denomfinado “tfipo de emenda”, a varfiável dependente 

da análfise.

Com relação à dfimensão terrfitorfial, prfimefiramente usou-se 

o fíndfice G, explficado acfima, como varfiável findependente. 

Todavfia, o fíndfice não se mostrou adequado para retratar 

o grau de concentração/espalhamento da votação dos 

deputados, porque mede apenas o módulo da dfiferença 

entre o resultado elefitoral do parlamentar em cada 

munficfípfio em relação ao elefitorado do munficfípfio. O G 

serfia adequado para analfisar a dfiferença do elefitorado de 

um parlamentar em relação à dfistrfibufição do elefitorado 

mfinefiro. Porém, não pode ser usado para o propósfito 

desse trabalho, pofis um fíndfice mufito grande poderfia 

sfignfifcar tanto uma forte concentração, como um grande 

espalhamento de votos e não servfirfia justamente para 

dfistfingufir essas duas sfituações. 

Assfim, para dfimensfionar a concentração-espalhamento 

dos votos dos deputados, desenvolveram-se findficadores 

alternatfivos. Segregaram-se os munficfípfios mfinefiros 

5 Conforme será explficado adfiante, fofi necessárfio categorfizar a varfiável “percentual 
de recursos destfinados às ações paroqufianas” para se fazer a regressão logfístfica, 
uma vez que a regressão lfinear não atendeu aos pressupostos.
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de acordo com o porte, sendo consfiderados grandes 

munficfípfios aqueles com mafis de 100.000 habfitantes6. 

Os demafis foram consfiderados pequenos munficfípfios. 

A partfir dessa dfivfisão, construfíram-se duas varfiávefis. A 

prfimefira se refere ao percentual de votação que cada 

deputado obteve nos grandes munficfípfios, avalfiando- 

-se, assfim, a representatfivfidade dos grandes munficfípfios 

na votação daquele parlamentar. A segunda varfiável 

se refere ao número de munficfípfios responsávefis por 

90% dos votos de cada deputado nos munficfípfios 

pequenos, objetfivando-se mensurar a concentração ou 

o espalhamento dos votos. O corte de 90% mostrou-se 

necessárfio para o tratamento dos dados, uma vez que é 

comum os parlamentares receberem apenas um ou dofis 

votos em dfiversos munficfípfios, o que eleva o número de 

munficfípfios onde obtfiveram votos, mufito embora sem 

representatfivfidade alguma.

Foram finclufídas afinda duas varfiávefis explficatfivas no estudo: 

o número de mandatos exercfidos pelo parlamentar, como 

findficador de sua experfiêncfia, e o fato de o parlamentar 

pertencer ou não à base de governo. Esperava-se que 

aquele deputado mafis experfiente tenderfia a concentrar 

os recursos dfisponfívefis em polfítficas públficas, uma vez 

que já terfia sua base elefitoral consolfidada e necessfitarfia 

menos do contato dfireto com o elefitor. Com relação 

ao pertencfimento à base de governo, supôs-se uma 

tendêncfia ao paroqufialfismo, como vem sendo observado 

no caso de projetos de lefi por parte da base governfista 

(AMORIM NETO e SANTOS, 2003). Assfim, o deputado 

6 Exfistem 29 munficfípfios mfinefiros com mafis de 100.000 habfitantes: Araguarfi, Barba-
cena, Belo Horfizonte, Betfim, Conselhefiro Lafafiete, Contagem, Coronel Fabrficfiano, 
Dfivfinópolfis, Governador Valadares, Ibfirfité, Ipatfinga, Itabfira, Jufiz de Fora, Montes 
Claros, Murfiaé, Passos, Patos de Mfinas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Rfibefirão 
das Neves, Sabará, Santa Luzfia, Sete Lagoas, Teóflo Otonfi, Ubá, Uberaba, Uberlân-
dfia, Vargfinha, Vespasfiano.
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da base terfia reduzfido finteresse em alterar o orçamento 

planejado pelo Executfivo e tenderfia a concentrar os 

recursos em emendas paroqufianas.

5. ANÁLISE DOS DADOS

No estudo, foram utfilfizados dados referentes aos valores 

das emendas apresentadas e das aprovadas segundo a 

cota estabelecfida para os execfícfios de 2012 a 2014, à 

base elefitoral dos deputados, ao número de mandatos e 

ao pertencfimento ou não à base de governo. A Tabela 1 

apresenta uma descrfição das emendas ao orçamento no 

perfíodo.

Tabela 1 – Emendas parlamentares ao orçamento 

do Estado de Mfinas Gerafis de 2012 a 2014

2012 2013 2014

Emendas 
Apresen-
tadas

Emendas 
Aprovadas 
na Cota

Emendas 
Apresen-
tadas

Emendas 
Aprovadas 
na Cota

Emendas 
Apresen-
tadas

Emendas 
Aprovadas 
na Cota

Nº de parlamentares que  
apresentaram emendas 
exclusfivamente em polfificas 
públficas

1 1 5 5 5 4

Nº de parlamentares que 
apresentaram emendas 
exclusfivamente em ações 
consfideradas paroqufianas

17 22 12 16 26 38

Médfia do percentual de 
recursos desfinados às ações 
consfideradas paroqufianas

68,04% 71,62% 55,33% 63,43% 61,27% 73,38%

Desvfio padrão* do  
percentual de recursos  
desfinados às ações  
consfideradas paroqufianas

30,15% 28,01% 32,13% 29,38% 38,02% 34,64%

Nº de emendas ao  
orçamento

490 298 514 370 748 231

Valor total das emendas 
(R$1.000.000)

188,38 115,50 564,86 117,00 6.357,25 115,50

Nº de deputados que wdesfi-
naram acfima de 50% dos  
recursos às ações  
consfideradas paroqufianas

56 61 47 55 48 58
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Fontes: EMENDAS apresentadas e aprovadas dentro da cota ao Projeto de Lefi 
nº 2.521/2011. Dfiárfio do Legfislatfivo, Belo Horfizonte, 7 dez. 2011. p. 95-127. 
Dfisponfível em: <http://www.almg.gov.br/opencms/export/sfites/default/consulte/
arqufivo_dfiarfio_legfislatfivo/pdfs/2011/12/L20111207.pdf>. Acesso em: 14 jun. 
2016; PARECER para turno únfico do Projeto de Lefi n. 2.521/2011. Dfiárfio do 
Legfislatfivo, Belo Horfizonte, 16 dez. 2011. p. 61-75. Dfisponfível em:  <http://
www.almg.gov.br/opencms/export/sfites/default/consulte/arqufivo_dfiarfio_
legfislatfivo/pdfs/2011/12/L20111216.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2016; EMENDAS 
apresentadas ao Projeto de Lefi nº 3.471/2012. Dfiárfio do Legfislatfivo, Belo 
Horfizonte, 7 dez. 2012. p. 18-88. Dfisponfível em: <http://www.almg.gov.br/
opencms/export/sfites/default/consulte/arqufivo_dfiarfio_legfislatfivo/pdfs/2012/12/
L20121207.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2016; PARECER para turno únfico do 
Projeto de Lefi n. 3.471/2012. Dfiárfio do Legfislatfivo, Belo Horfizonte, 19 dez. 2012. 
p. 22-49. Dfisponfível em:  <http://www.almg.gov.br/opencms/export/sfites/default/
consulte/arqufivo_dfiarfio_legfislatfivo/pdfs/2012/12/L20121219.pdf>. Acesso em: 
14 jun. 2016; EMENDAS ao Projeto de Lefi nº 4.551/2013. Dfiárfio do Legfislatfivo, 
Belo Horfizonte, 6 dez. 2013, p. 41-125. Dfisponfível em:<http://www.almg.gov.br/
export/sfites/default/consulte/arqufivo_dfiarfio_legfislatfivo/pdfs/2013/12/L20131206.
pdf>. Acesso em 14 jun. 2016; PARECER para turno únfico do Projeto de Lefi n. 
4.551/2013. Dfiárfio do Legfislatfivo, Belo Horfizonte, 19 dez, 2013. p. 81-101. 
Dfisponfível em: <http://www.almg.gov.br/opencms/export/sfites/default/consulte/
arqufivo_dfiarfio_legfislatfivo/pdfs/2013/12/L20131219.pdf>. Acesso em 14 jun. 
2016. Nota: Dados trabalhados pelas autoras.

Os dados da Tabela 1 mostram uma tendêncfia mafior 

à apresentação de emendas paroqufianas pelos 

parlamentares, uma vez que a médfia do percentual de 

recursos destfinados a esse tfipo de ação é superfior a 

50% em todos os anos analfisados, tanto nas emendas 

apresentadas quanto nas aprovadas dentro da cota. O 

desvfio padrão dessa varfiável é elevado, findficando que os 

dados possuem grande dfispersão. Além dfisso, um número 

mafior de deputados aloca recursos exclusfivamente nessas 

ações e um número expressfivo deles destfina acfima de 50% 

dos recursos a esse tfipo de ação, parecendo haver mafior 

valorfização dessas emendas, seja porque o elefitor percebe 

dfiretamente o beneffícfio delas decorrente, seja porque há 

mafior facfilfidade e fexfibfilfidade para sua execução. Outro 

ponto observado é que, em todos os anos, há um número 

expressfivo de emendas apresentadas fora da cota, o que 

nos leva a supor que a apresentação de emendas, afinda 

que estas não sejam aprovadas, constfitufi um recurso 

polfítfico fimportante para os membros do Poder Legfislatfivo.
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Com relação à base elefitoral, examfinaram-se os dados de 

86 deputados, elefitos e suplentes nas elefições realfizadas 

em 2011, que apresentaram emendas ao orçamento 

no perfíodo estudado. Como alguns parlamentares se 

tornaram secretárfios de Estado e foram substfitufídos por 

suplentes, estes partficfiparam do processo orçamentárfio 

e apresentaram emendas ao orçamento. Conforme a 

Tabela 2, a médfia da partficfipação dos grandes munficfípfios 

na votação dos parlamentares correspondeu a 39,11%, 

ou seja, a mafior parte dos deputados não obtém uma 

parcela sfignfifcatfiva de votos nos munficfípfios com mafis 

de 100.000 habfitantes. Esse fato é confrmado pela 

análfise dos 1o, 2o e 3o quartfis, referentes ao percentual 

de votos computados nos grandes munficfípfios para cada 

deputado, uma vez que os valores correspondentes aos 

quartfis dessa varfiável são finferfiores a 25%, 50% e 75%, 

respectfivamente.

Já o exame do número de munficfípfios que respondem por 

90% dos votos nos pequenos munficfípfios revela que o 

elefitorado de cada parlamentar tende a ser concentrado, 

pofis 75% dos deputados (3o quartfil) obtfiveram 90% de 

seus votos em apenas 64 munficfípfios, dos 853 exfistentes 

no Estado. Ademafis, o legfislador que teve sua votação 

mafis espalhada teve 90% dos seus votos em 362 

munficfípfios pequenos.

Tabela 2 – Informações sobre o elefitorado

% de votos obfidos 
nos grandes 
munficfípfios

Nº de munficfípfios 
que respondem por 
90% dos votos nos 
munficfípfios pequenos

Mfínfimo 1,72% 6

1º Quarfil 6,33% 31

2º Quarfil (medfiana) 37,17% 45

3º Quarfil 67,73% 64
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Máxfimo 95,44% 362

Médfia 39,11% 63

Fonte: BRASIL. Trfibunal Superfior Elefitoral. Elefições 2010 - estatfístficas de 
resultados das elefições: votação     por munficfípfio. Dfisponfível em: <http://www.
tse.jus.br/eleficoes/eleficoes-anterfiores/eleficoes-2010/estatfistficas>.Acesso em: 16 
jun. 2016.

A Tabela 3 apresenta o número de deputados por número 

de mandatos. Por mefio dessa tabela, percebe-se que a 

mafior parte dos parlamentares estão no prfimefiro ou no 

segundo mandato.

Tabela 3 – Número de deputados por número de mandatos

Nº de deputados
Nº de mandatos 

(finclufindo a 17ª legfislatura)

29 1

20 2

15 3

8 4

9 5

4 6

1 7

Fonte: Assemblefia Legfislatfiva de Mfinas Gerafis, Gerêncfia-Geral de Documentação 
e Informação.

Por fm, constatou-se que, em cada exercfícfio analfisado, 

dos 77 deputados que apresentaram emendas ao 

orçamento, cerca de 71% pertencfiam à base de governo.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para analfisar a finfuêncfia da base elefitoral, do 

pertencfimento ou não à base de governo e do número de 

mandatos do deputado no tfipo de emendas apresentadas 

ao orçamento, tentou-se utfilfizar a regressão lfinear, com 
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a varfiável dependente contfínua “percentual de recursos 

destfinados às ações paroqufianas”. No entanto, esse 

tfipo de regressão não se mostrou adequado, porque 

seus pressupostos não puderam ser atendfidos. Como 

alternatfiva, aplficou-se a regressão logfístfica, conforme 

Kutner, Nachststefin, Neter e Lfi (2005), por mefio do 

software Mfinfitab. A regressão logfístfica é mafis fexfível 

quanto aos seus pressupostos. Em vez de se descrever 

a varfiável dependente com a dfistrfibufição normal, usa- 

-se a dfistrfibufição de Bernoullfi para uma varfiável bfinárfia, 

a qual representa generficamente resposta do tfipo 

sucesso-fracasso, com a respectfiva probabfilfidade de cada 

alternatfiva.

Assfim, fofi necessárfio adaptar a varfiável dependente 

contfínua para uma varfiável categórfica. Para fisso, 

as emendas de cada deputado foram consfideradas 

paroqufianas quando correspondfiam a mafis de 50% do 

valor total de emendas apresentadas ou aprovadas na 

cota. E, consequentemente, foram consfideradas emendas 

em polfítficas públficas quando o referfido percentual era 

finferfior a 50%.

Inficfialmente, testou-se o modelo para as emendas ao 

orçamento aprovadas dentro da conta para o exercfícfio de 

2014, com as quatro varfiávefis: 

• percentual de votos obtfidos nos grandes munficfípfios;

• número de munficfípfios que respondem por 90% dos 

votos nos munficfípfios pequenos;

• pertencfimento ou não à base de governo;

• número de mandatos.

O resultado da regressão encontra-se na Tabela 4, que nos 

findfica que apenas a varfiável “percentual de votos obtfidos 

nos grandes munficfípfios” fofi sfignfifcante7 a 5%. A razão 
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de chance para essa varfiável é 0,08, o que sfignfifca que 

o aumento de 1% dos votos nos munficfípfios grandes 

dfimfinufi em 92% a chance de o deputado apresentar 

emenda paroqufiana.

Tabela 4 – Resultado da regressão para emendas ao 

orçamento do Estado do dentro da cota para 2014

Função: Logfit Coef SE Coef Z P
Razão de 
Chance

Constante 2,5695 0,9887 2,6 0,009

% de votos obfidos nos grandes 
munficfípfios

-2,5318 1,0324 -2,45 0,014 0,08

Nº de munficfípfios que  
respondem por 90% dos votos 
nos munficfípfios pequenos

-0,0076 0,0049 -1,54 0,123 0,99

Base 0,1519 0,6279 0,24 0,809 1,16

Nº de mandatos 0,0411 0,1836 0,22 0,823 1,04

Fonte: Elaboração das autoras.

Foram fefitas regressões utfilfizando-se as quatro varfiávefis 

explficatfivas com todas as bases de dados, quafis sejam, 

emendas apresentadas e aprovadas na cota para os anos 

de 2012, 2013 e 2014. Nenhuma dessas regressões 

apresentou bons resultados. Como as varfiávefis mafis 

sfignfifcatfivas eram as que tfinham relação com a base 

elefitoral dos parlamentares, optou-se por testar a 

regressão apenas com essas varfiávefis em todas as bases 

de dados. Os resultados encontram-se nas Tabelas 5 e 6.

Os resultados da Tabela 5 mostram que a varfiável 

“percentual de votos obtfidos nos grandes munficfípfios” 

fofi sfignfifcante a 10% para os exercfícfios de 2014 e 

2013. A razão de chance dessa varfiável para 2013 e 

2014 é de 0,21 e 0,23, respectfivamente, findficando 

que o aumento de um ponto percentual dos votos nos 

munficfípfios grandes dfimfinufi a chance de o deputado 
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apresentar emenda paroqufiana em 79 e 77%. A varfiável 

“no de munficfípfios que respondem por 90% dos votos nos 

munficfípfios pequenos!” não é sfignfifcatfiva em nenhuma 

das regressões. Tampouco, os resultados para o exercfícfio 

de 2012 não foram sfignfifcantes a 10%.

Tabela 5 – Resultado da regressão para emendas 

apresentadas ao Orçamento do Estado para 2012, 2013 

e 2014.

Emendas apresentadas – 2014

Função: Logfit Coef SE Coef Z P
Razão de 
Chance

Constante 1,4787 0,4790 3,09 0,002

% de votos obfidos nos grandes 
munficfípfios

-1,4490 0,8315 -1,74 0,081 0,23

Nº de munficfípfios que  
respondem por 90% dos votos 
nos munficfípfios pequenos

-0,0062 0,0048 -1,28 0,201 0,99

Emendas apresentadas – 2013

Função: Logfit Coef SE Coef Z P
Razão de 
Chance

Constante 1,4058 0,4754 2,96 0,003

% de votos obfidos nos  
grandes munficfípfios

-1,5467 0,8268 -1,87 0,061 0,21

Nº de munficfípfios que  
respondem por 90% dos votos 
nos munficfípfios pequenos

-0,0064 0,0057 -1,11 0,268 0,99

Emendas apresentadas – 2012

Função: Logfit Coef SE Coef Z P
Razão de 
Chance

Constante 1,6896 0,4969 3,4 0,001

% de votos obfidos nos grandes 
munficfípfios

-0,9785 0,8872 -1,1 0,270 0,38

Nº de munficfípfios que r 
espondem por 90% dos votos 
nos munficfípfios pequenos

-0,0047 0,0041 -1,14 0,255 1

Fonte: Elaboração das autoras.
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A Tabela 6 apresenta os resultados da regressão para as 

emendas ao orçamento aprovadas dentro da cota para 

2012, 2013 e 2014. Os resultados confrmam a análfise 

da Tabela 5, pofis apenas a varfiável “percentual de votos 

obtfidos nos grandes munficfípfios” fofi sfignfifcatfiva a 5% 

para os exercfícfios de 2013 e 2014. A razão de chance 

encontrada fofi 0,09 e 0,08, respectfivamente, o que findfica 

uma forte redução da probabfilfidade (91% e 92% de 

chance) de o parlamentar estar na categorfia de emendas 

paroqufianas, dentro da cota, com o acréscfimo de um 

ponto percentual de votos dos grandes munficfípfios. Como 

na Tabela 5, a varfiável “no de munficfípfios que respondem 

por 90% dos votos nos munficfípfios pequenos” não é 

sfignfifcatfiva a 10% em nenhuma das regressões. Afinda, 

como na regressão com as emendas apresentadas (Tabela 

5), os resultados para 2012 não foram sfignfifcatfivos.

Tabela 6 – Resultado da regressão para emendas ao 

Orçamento do Estado aprovadas na cota para 2012, 2013 

e 2014

Emendas aprovadas na cota – 2014

Função: Logfit Coef SE Coef Z P
Razão de 
Chance

Constante 2,8162 0,6563 4,29 0,000

% de votos obfidos nos grandes 
munficfípfios

-2,5834 1,0175 -2,54 0,011 0,08

Nº de munficfípfios que  
respondem por 90% dos votos 
nos munficfípfios pequenos

-0,0078 0,0049 -1,6 0,109 0,99

Emendas aprovadas na cota – 2013

Função: Logfit Coef SE Coef Z P
Razão de 
Chance

Constante 2,1611 0,5535 3,9 0,000

% de votos obfidos nos grandes 
munficfípfios

-2,3944 0,9166 -2,61 0,009 0,09
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Nº de munficfípfios que  
respondem por 90% dos votos 
nos munficfípfios pequenos

-0,0042 0,0051 -0,83 0,409 1

Emendas aprovadas na cota – 2012

Função: Logfit Coef SE Coef Z P
Razão de 
Chance

Constante 2,1029 0,5597 3,76 0,000

% de votos obfidos nos grandes 
munficfípfios

-1,0410 0,9778 -1,06 0,287 0,35

Nº de munficfípfios que  
respondem por 90% dos votos 
nos munficfípfios pequenos

-0,0049 0,0042 -1,17 0,243 1

Fonte: Elaboração das autoras.

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Em que pesem as dfiferenças encontradas com relação às 

emendas apresentadas e às aprovadas na cota para 2013 

e 2014, os resultados são coerentes, pofis as regressões 

mostraram uma sfignfifcatfiva redução das chances de o 

parlamentar apresentar emendas paroqufianas, com o 

aumento de um ponto que o percentual de votos nos 

grandes munficfípfios.

O fato de a razão de chance ter sfido mufito bafixa (0,23, 

0,21, 0,08 e 0,09), revela o forte fimpacto da varfiável 

explficatfiva na varfiável dependente. Isso pode ter ocorrfido 

devfido ao corte abrupto de 50% que se realfizou no 

percentual de emendas paroqufianas para classfifcar o tfipo 

de emenda. Para tentar elucfidar a questão, testou-se a 

varfiável dependente em 3 nfívefis:

• até 33,33% → emenda em polfítficas públficas;

• de 33,33% a 66,66% → emendas neutras;

• acfima de 66,66% → emendas paroqufianas.
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Contudo, a regressão com essa base de dados não fofi 

sfignfifcatfiva, provavelmente porque o tamanho da amostra 

(77 observações) é pequeno para a regressão logfístfica com 

a varfiável resposta de três nfívefis. Para aprofundamento no 

tema, propõe-se replficar o estudo para o nfível federal, já 

que a base de dados será bem mafior.

Já a varfiável explficatfiva “número de munficfípfios em que 

o deputado obtém 90% dos votos nos munficfípfios com 

menos de 100.000 habfitantes” não fofi sfignfifcatfiva a 

10% em todos os testes. O fato de o elefitorado estar 

concentrado ou espalhado nos munficfípfios menores 

parece não finfuencfiar o tfipo de emenda ao orçamento. 

Como a sfignfifcâncfia do teste para as emendas dentro da 

cota para 2014 fofi 10,9%, mufito pouco acfima do lfimfite 

utfilfizado para o estudo, cabe um aprofundamento no 

tema. 

8. CONCLUSÃO

O trabalho buscou analfisar a conexão elefitoral da atuação 

dos parlamentares mfinefiros vencedores do plefito de 

2010 a partfir da análfise das emendas orçamentárfias por 

eles apresentadas entre 2012 e 2014. Sendo o sfistema 

elefitoral dos parlamentos estaduafis o proporcfional de lfista 

aberta, exfiste a possfibfilfidade, conforme Ames (1995b), de 

formação de dfiferentes tfipos de elefitorado. Esperava-se 

que o deputado com base elefitoral concentrada em poucos 

munficfípfios de pequeno porte tfivesse mafior tendêncfia a 

apresentar emendas consfideradas paroqufianas do que 

o parlamentar com base elefitoral espalhada em várfios 

munficfípfios ou com votação expressfiva nos grandes 

munficfípfios.
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A análfise descrfitfiva dos dados demonstrou que os 

parlamentares em geral têm preferêncfia por emendas 

paroqufianas, sendo a médfia do percentual de recursos 

destfinados às ações consfideradas paroqufianas superfior a 

50% em todos os anos analfisados. Além dfisso, observou-

-se a proposfição, em todos os anos, de um grande 

número de emendas sem garantfia de execução, o que 

nos leva a crer que a mera apresentação de emendas 

constfitufi um recurso polfítfico fimportante para os membros 

do Poder Legfislatfivo. Quanto à dfimensão espacfial dos 

votos, percebeu-se que, na médfia, poucos deputados 

têm votação expressfiva nos grandes munficfípfios. Ademafis, 

a mafiorfia depende de poucos munficfípfios pequenos para 

serem elefitos. Observou-se afinda que a mafiorfia dos 

deputados estão no prfimefiro e no segundo mandato. 

Por fm, verfifcou-se que a mafior parte dos parlamentares 

compõem a base de governo.

Para a análfise da conexão elefitoral, utfilfizou-se a regressão 

logfístfica, consfiderando como varfiável dependente o 

tfipo de emenda – paroqufiana quando o percentual de 

recursos alocado em ações genérficas era superfior a 50%, 

e emenda em polfítficas públficas quando esse percentual 

era abafixo de 50%. Inficfialmente, foram testadas quatro 

varfiávefis explficatfivas, a saber: “percentual de votos 

obtfidos nos grandes munficfípfios”, “no de munficfípfios 

que respondem por 90% dos votos nos munficfípfios 

pequenos”, “no de mandatos” e “pertencfimento à 

base de governo”. No entanto, as varfiávefis “no de 

mandatos” e “pertencfimento à base de governo” não 

foram sfignfifcatfivas, demonstrando a sua reduzfida 

correlação com a propensão de se apresentarem emendas 

paroqufianas. Tal resultado para o pertencfimento à base 

de governo deve ser mafis aprofundado, uma vez que 
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parece contrarfiar findfiretamente o trabalho de Ffiguefiredo 

e Lfimongfi (2008).

As regressões utfilfizando-se apenas o “percentual de votos 

obtfidos nos grandes munficfípfios” e o “no de munficfípfios 

que respondem por 90% dos votos nos munficfípfios 

pequenos” demonstraram sfignfifcâncfia somente para 

a prfimefira varfiável. A razão de chance obtfida para as 

emendas apresentadas fofi 0,21 e 0,23 para os dados de 

2013 e 2014, findficando que o aumento de um ponto 

percentual dos votos obtfidos nos grandes munficfípfios 

reduz em 79% e 77% a probabfilfidade de o parlamentar 

estar finserfido na categorfia de emendas paroqufianas. Já 

a razão de chance para as emendas aprovadas dentro da 

cota fofi de 0,09 e 0,08 para 2013 e 2014, respectfivamente, 

ou seja, o aumento de um ponto percentual dos votos 

obtfidos nos grandes munficfípfios reduz em 91% e 92% a 

chance de ocorrêncfia de emendas paroqufianas aprovadas 

dentro da cota.

A partfir da análfise dos resultados, percebe-se que a 

possfibfilfidade de dfimfinufição de emendas paroqufianas 

com a elevação da partficfipação de votos nos grandes 

munficfípfios é mafior para as emendas aprovadas dentro da 

cota do que para as emendas apresentadas. O resultado 

pode sugerfir um mafior controle das emendas pelo 

elefitorado dos grandes munficfípfios, não sendo sufcfiente 

para esse elefitorado a mera apresentação das emendas.

Embora a razão de chance para a varfiável “percentual de 

votos obtfidos nos grandes munficfípfios” tenha sfido próxfima 

de zero, fisso não sfignfifca necessarfiamente um forte 

fimpacto da varfiável explficatfiva. A fintensfidade do resultado 

deve ser analfisada com cufidado, pofis o corte de 50% das 

emendas consfideradas paroqufianas para desenvolvfimento 

da varfiável dependente pode ter dfistorcfido os resultados. 
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O teste fefito para a varfiável dependente em três nfívefis 

(emendas em polfítficas públficas, neutras e paroqufianas) 

não teve sfignfifcâncfia. Propõe-se aplficar o estudo para o 

nfível federal, já que a base de dados será mafior.

Por fm, há que se mencfionar a tendêncfia de se 

apresentarem e aprovarem emendas paroqufianas, o 

que não necessarfiamente decorre apenas da conexão 

elefitoral. Outras varfiávefis podem explficar a preferêncfia 

parlamentar por esse tfipo de emenda. Como as ações 

consfideradas paroqufianas para este estudo são genérficas, 

o munficfípfio, ou a entfidade, destfinatárfio dos recursos 

pode ser especfifcado no momento de sua execução, o 

que garante mafior lfiberdade para escolher o benefcfiado 

após a aprovação da LOA. Além dfisso, a escolha do 

parlamentar pode levar em consfideração suas relações 

polfítficas com o tfitular do órgão da admfinfistração a que 

está vfinculada  a ação que firá receber os recursos, o que 

restrfingfirfia a conexão elefitoral.
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A obra que ora apresentamos aos lefitores, elaborada a 

várfias mãos, aborda relevantes temas afefitos ao Dfirefito 

Parlamentar, vfistos a partfir de uma perspectfiva que conjuga 

a teorfia com o vfivencfial prátfico de servfidores envolvfidos no 

dfia a dfia do assessoramento das atfivfidades parlamentares. 

A especfifcfidade desse conjunto de saberes e prátficas que 

se reproduzem no Parlamento bem como a consfiderável 

amplfiação das prerrogatfivas do Poder Legfislatfivo, após o 

advento da Constfitufição Federal de 88, justfifcam a edfição de 

uma obra dessa natureza, cuja lefitura será de bom provefito 

para os estudfiosos do Dfirefito Públfico em geral, especfialmente 

para os que mfilfitam no campo do Dfirefito Parlamentar.


