
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização 
em Poder Legislativo

MECANISMOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NA ALMG

Ana Carolina Caldeira de Mendonça
Christiana Barros Machado

Belo Horizonte
2007



Ana Carolina Caldeira de Mendonça
Christiana Barros Machado

MECANISMOS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NA ALMG

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação  Lato

Sensu “Especialização  em  Poder  Legislativo”  do  Instituto  de

Educação Continuada da PUC-Minas como requisito parcial para

obtenção do título de Especialista em Poder Legislativo.

Orientador:  Luis  Aureliano  Gama  de  Andrade,  com  a

colaboração de Maria Regina Alvares Magalhães

Belo Horizonte

2007



Ana Carolina Caldeira de Mendonça

Christiana Barros Machado

Mecanismos da democracia participativa na ALMG

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 

“Especialização em Poder Legislativo” do Instituto de Educação Continuada da PUC-

Minas como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Poder 

Legislativo.

Belo Horizonte, 2007.

Luis Aureliano Gama de Andrade

________________________________________________

Luis Aureliano Gama de Andrade (Orientador) – PUC Minas



AGRADECIMENTOS

Às nossas famílias, pelo carinho e compreensão,

À amiga Regina, pela preciosa contribuição.



EPÍGRAFE

“A democracia é o exercício do poder público em público”.

Norberto Bobbio



RESUMO

Este trabalho faz uma descrição do instituto da democracia - direta, indireta e

semidireta - e dos mecanismos da democracia participativa, considerada por muitos

solução para a crise do modelo representativo. Faz-se uma análise dos mecanismos

de  participação  popular  existentes  -  veto  popular,  recall,  plebiscito,  referendo  e

iniciativa popular de leis - e de sua previsão na história constitucional do País, desde

a Constituição do Império  até a Constituição Federal  de 1988.  A partir  da Carta

Magna de 1988, com a institucionalização da gestão pública, entram em cena, no

Executivo, os orçamentos participativos, os conselhos setoriais de políticas públicas

e, no Legislativo, as comissões de participação popular, instituições que realmente

se  multiplicaram no  Brasil,  tornando-se  arenas  privilegiadas  de  participação.  Em

seguida,  apresenta-se  a  mudança  institucional  promovida  pela  Assembléia

Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais  (ALMG),  na  década de 80,  por  meio  da

realização das audiências públicas, dos seminários legislativos, dos fóruns técnicos

e dos ciclos de debates, o que possibilitou aos cidadãos a possibilidade de debater

diversas questões e de construir  consensos.  E,  finalmente,  faz-se um estudo da

Comissão de Participação Popular da ALMG (CPP) desde sua criação, em 2003,

destacando-se o importante papel realizado por essa Comissão na vocalização de

preferências dos cidadãos, que passam a interferir diretamente na agenda política,

exercendo, assim, o controle público.

Palavras-chave: democracia;  representação; participação popular;  comissão

de participação popular.
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1 INTRODUÇÃO

Partimos de uma descrição teórica do instituto da democracia até chegar à

democracia  participativa,  objeto  deste  trabalho.  Analisamos  cada  mecanismo  de

participação  popular  introduzido  pela  Constituição  Federal  de  1988  (CF/88).  Por

meio dessa análise, constatamos que tais mecanismos mostraram-se, ao longo do

tempo, inócuos ou inexeqüíveis, como, por exemplo, a iniciativa popular de leis. 

Além dos mecanismos citados, a Carta Maior possibilitou a instituição de um

conjunto  novo  de  arenas  participativas,  entre  eles  os  conselhos  de  política  e  o

orçamento  participativo.  Tais  instâncias,  ligadas  ao  Poder  Executivo,  têm  se

mostrado eficazes no tocante à condução da política do governo.

No âmbito do Poder Legislativo há uma tendência de criação de comissões de

participação  popular  e  ouvidorias  parlamentares  em  decorrência  da  crise  da

democracia representativa. No caso das comissões, abre-se à sociedade organizada

a possibilidade de mais facilmente vocalizar suas preferências e demandas na arena

pública.

2 TEORIA DA DEMOCRACIA

A teoria da democracia refere-se a processos por meio dos quais cidadãos

comuns exercem um grau relativamente alto de controle sobre seus líderes (DAHL,

1989). E, segundo esse autor, não há apenas uma teoria democrática, mas várias.

Para  Dahl  existem  pelo  menos  dois  métodos  para  se  construir  uma  teoria  da

democracia: o de maximização e o descritivo. 

O  primeiro  consiste  na  especificação  de  um  conjunto  de  metas  a  serem

maximizadas. Na teoria madsoniana de democracia, por exemplo, a principal meta

seria a busca de uma república não tirânica, entendendo-se tirania como toda grave

privação de um direito natural. Já na teoria da democracia populista, podemos citar

igualdade política e soberania popular como os objetivos a serem maximizados. 
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O segundo, o método descritivo, considera como uma única classe todas as

nações-Estado  e  organizações  sociais  classificadas  como  democráticas  pelos

cientistas políticos e analisa os membros dessa classe com o objetivo de descobrir

as características que têm em comum e as condições necessárias e suficientes às

organizações sociais que as possuem.

Dahl  (1989)  introduz  o  conceito  de  poliarquia,  modelo  empírico  de

democracia,  considerado  um  contexto  decisório  contínuo  para  a  maioria  das

pessoas. A poliarquia é um sistema político em que determinadas condições devem

existir  em  nível  relativamente  alto.  Entre  essas  condições,  podemos  citar:  cada

cabeça, um voto; o voto de um tem o mesmo valor do voto de outro; a alternativa

escolhida pela maioria será a vencedora (soberania da maioria); possibilidade de

vocalizar  preferências;  democratização da informação.  Assim, quanto maior  for  o

grau de satisfação das condições postuladas por Dahl, mais democrática será uma

determinada organização.

Norberto Bobbio (1986) define democracia como o conjunto de regras que

estabelece  quem  está  autorizado  a  tomar  as  decisões  coletivas  e  com  quais

procedimentos.

Bonavides  (2005),  depois  de  tentar  conceituar  “democracia”,  conclui  que

poucos termos de ciência política têm sido objeto de freqüentes abusos e distorções

como o que ora estudamos. Acrescenta o autor que o entendimento do que seja

democracia tem posições doutrinárias variadas e que muitas dúvidas poderiam ser

afastadas se observássemos a definição de Lincoln: governo do povo, para o povo,

pelo povo; “governo que jamais perecerá sobre a face da Terra”.

2.1 Classificação ou tipos de democracia

Segundo a forma de participação do povo no poder político temos três tipos

de democracia: direta, indireta e semidireta (CARVALHO, 2005). Bonavides (2005),

ao falar  dessas modalidades de democracia,  esclarece que trata-se de distinção

meramente  formal:  democracia  não  representativa  ou  direta,  e  democracia

representativa  –  indireta  ou  semidireta  –,  sendo  esta  última  a  democracia  dos

tempos modernos.
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2.1.1 Democracia direta

Segundo Carvalho (2005),  a democracia direta prevê o exercício do poder

político diretamente pelo povo, por meio de reuniões em assembléias.

Esse tipo de democracia teve origem na Grécia, especialmente em Atenas,

onde o povo, reunido na ágora, exercia o poder político diretamente, deliberando

sobre as questões públicas. A ágora, uma praça, espaço de encontro e deliberação

que poderia  ser  comparado  ao  Parlamento  de  hoje.  A  democracia  grega não  é

considerada  por  todos  os  autores  como  verdadeira  democracia,  mas  sim  como

democracia minoritária, uma vez que a participação era privilégio de homens livres,

que  representavam  uma  minoria  social.  A  maior  parte  da  população,  portanto,

composta por escravos, não participava das decisões tomadas. Mas esse fato não

impede  que  a  democracia  direta  dos  gregos  seja  o  maior  exemplo  de  civismo

deixado pela civilização clássica aos povos do Ocidente (BONAVIDES, 2005).

Mas diante dos Estados complexos existentes na atualidade, essa forma de

exercício  da  democracia  é  inviável  e  existe  hoje  apenas  em alguns  minúsculos

cantões da Suíça,  em que os cidadãos reúnem-se,  anualmente,  em logradouros

públicos para o exercício direto da soberania (CARVALHO, 2005).

2.1.2 Democracia indireta

Affonso (1998) afirma que, à medida que a sociedade tornou-se complexa, a

democracia direta foi  substituída pela democracia indireta.  Explica  o autor que o

povo, fonte originária do poder, impossibilitado de exercer diretamente as funções de

governo, passa a delegá-las a seus representantes, eleitos com certa periodicidade.

Por essa razão, é também chamada de democracia representativa. Para Bonavides

(2005),  existem  razões  de  ordem  prática  que  fazem  do  sistema  representativo

condição essencial para o funcionamento, no Estado Moderno, de uma organização

democrática do poder. O autor explica que o Estado Moderno não é um Estado-

cidade, como o grego, mas com grande extensão territorial;  o homem do Estado

Moderno  não  está  tão  disposto  a  discutir  a  política  como  o  homem  grego  da
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democracia direta,   pois está voltado a prover  suas necessidades materiais.  Por

isso, afirma Bonavides, a única solução dentro do Estado Moderno é um governo

democrático de bases representativas.

De  acordo  com  Carvalho,  “nesse  tipo  de  democracia  o  povo  elege  seus

representantes, os quais tomam decisões políticas em nome e no interesse de seus

eleitores”  (CARVALHO, 2005).  São traços característicos da democracia indireta,

segundo Bonavides (2005): a soberania popular, fonte do poder legítimo; o sufrágio

universal, com pluralidade de candidatos e partidos; a observância do princípio da

separação dos poderes; a igualdade de todos perante a lei; a manifesta adesão ao

princípio  da  fraternidade  social;  a  representação  como  base  das  instituições

políticas;  a  limitação  de  prerrogativas  dos  governantes;  o  Estado  de  direito;  a

temporariedade  dos  mandatos  eletivos  e,  por  último,  a  existência  garantida  das

minorias políticas, com direitos e possibilidades de representação.

O fundamento da representação política está  no processo eleitoral,  afirma

Carvalho (2005), e a transferência do poder representativo por parte dos eleitores

aos  eleitos  configura  o  mandato  representativo.  Para  o  autor,  esse  mandato,

contudo, não tem conseguido refletir a identidade entre povo e representante. Há,

nesse tipo de democracia, a presunção de que a vontade do representante seja a

mesma da  vontade  popular.  Nas  Palavras  de  Bonavides  (2005),  a  essência  da

democracia representativa pode ser descrita nesta frase: “o poder é do povo, mas o

governo é dos representantes”. 

José  Afonso  da  Silva,  citado  por  Affonso  (1998,  p.11)  afirma  que  o

representante  não está  vinculado  a  seus eleitores  e  deles  não recebe nenhuma

instrução. Conseqüentemente, não tem obrigação jurídica de prestar contas àqueles 

que o elegeram, mas o fazem com vistas à reeleição.  Quanto a essa afirmação

temos algumas considerações a fazer.  Em primeiro lugar,  o representante não é

obrigado a cumprir todos os compromissos assumidos com seus eleitores, pois seu

mandato  não  é  imperativo.  E  não  deve  ser,  pois  ele  tem  acesso  a  uma  base

informacional   a  que  o  eleitor  não  tem,  que  orientará  suas  decisões.  Outra

observação  diz  respeito  ao  objetivo  do  representante,  que  nem  sempre  é  a

reeleição.  Melhor  seria  falarmos  em  sucesso  eleitoral,  pois  muitas  vezes  o

parlamentar age visando um mandato distinto do que possui, seja em outro Poder ou

em outro Ente Federado. No texto de Affonso (1998), o renomado jurista critica a

democracia representativa, alegando que, na verdade, não há representação. Para
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ele, a designação de mandatário não passa de simples técnica de formação dos

órgãos governamentais.  Conclui  que a  isso  se reduz  o  princípio  da participação

popular na democracia representativa.

Affonso  (1998)  lembra  ainda  as  críticas  de  Rousseau  às  limitações  da

representação política, segundo o qual “a soberania não pode ser representada”. Em

o “Contrato Social”, o filósofo explica sua visão de democracia moderna: “o povo

inglês acredita ser livre, mas se engana redondamente; só o é durante a eleição dos

membros do Parlamento; uma vez eleitos estes, volta a ser escravo, não é mais

nada” (ROUSSEAU, apud AFFONSO, 1998, p.12).

2.1.2.1 A crise da democracia representativa

A democracia,  segundo Roberto Amaral  (2001, p.29),  é uma variedade de

mecanismos  políticos  e  processos  decisórios  em  que  predomina  a  soberania

popular. A democracia representativa, no entanto, não seria, por essa concepção,

uma forma de governo do povo, mas sim um processo de elaboração de leis de que

o povo participa apenas indiretamente, por meio das eleições. Eleições essas que

sofrem a ação do poder econômico, do poder político e a manipulação dos meios de

comunicação. 

A  crise  da  democracia  representativa  é  revelada  quando  a  sociedade  de

massas,  devido à  diversidade de interesses e à complexidade do mundo social,

precisa da mediação. O problema é a distância entre a vontade do governante e a

vontade do povo, questão crucial da democracia.

Aristóteles já antevia tais questões ao distinguir as formas de governo entre

boas  e  más.  Seriam  boas  aquelas  formas  em  que  o  governante  se  guia  pelo

interesse  coletivo  e  más  aquelas  em  que  ele  se  guia  pelo  próprio  interesse.

(ARISTÓTELES, 1971, p.67). 
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(VII)  Fixados  estes  princípios  falta-nos  examinar  o  nome  e  a
natureza das diferentes formas de governo, e começaremos por aquelas
que são corretas; pois, uma vez definidas, ficará mais fácil a tarefa de definir
as  constituições  más.  Posto  que  as  palavras  constituição  e  governo
significam a mesma coisa, e considerando que o governo é  a autoridade
soberana  dos  Estados,  essa  soberania  deve  estar  necessariamente  nas
mãos de um só indivíduo, ou de um pequeno número, ou nas mãos da
massa de cidadãos. Quando o indivíduo, ou o pequeno número de cidadãos
ou a  multidão governam tendo em vista  o  interesse geral,  diz-se  que a
constituição é necessariamente pura e saudável; mas quando se governa
tendo em vista o interesse particular, isto é, atendendo ao interesse de um
só indivíduo, ou de pequeno número da multidão, trata-se de um desvio
(uma  constituição  viciosa  e  corrompida).  Porque  ou  bem  os  cidadãos
participam  do  interesse  geral  ou  não  participam  dele.  (ARISTÓTELES,
1971, P.67).

Rousseau, em o “Contrato Social”, manifesta sua aversão à vontade individual

do representante e afirma que só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado, e

é isso que o legitima. O povo definido por Rousseau como povo ícone, povo do

contrato social,  transforma-se,  na democracia representativa do Estado Moderno,

em povo objeto,  manipulado pelas elites,  pelo poder econômico,  pelos meios de

comunicação de massa.

Assim como Rousseau,  Marx foi  um dos principais  críticos da democracia

representativa.  Para ele,  enquanto a democracia  direta é um tipo de governo,  a

representativa é uma forma de legitimar líderes, que passam a dominar as massas.

Para  Hannah  Arendt,  o  que  chamamos  de  democracia  é  uma  forma  de

governo na qual poucos governam em nome da maioria. Um governo democrático

teria por objetivos o bem-estar popular e a felicidade privada, mas pode tornar-se

oligárquico quando a felicidade pública  e a liberdade pública  transformam-se em

privilégio de uns poucos (ARENDT, 1967, p.281-282).

Segundo  Bobbio,  uma  democracia  deve  fundar-se  sobre  três  pilares

fundamentais:  participação  popular,  controle  social  e  liberdade  de  dissenso.  No

entanto,  tais  pilares  estão  ausentes  na  democracia  representativa,  visto  que

observa-se  ou a ausência  de  participação  ou uma participação  manipulada   por

organismos  que seriam centros  efetivos  de  poder  (forças  armadas,  burocracia  e

grandes empresas) distantes da soberania popular e sobre os quais a população

não exerce nenhum controle. 

O  autor  ressalta  que  as  críticas  à  democracia  representativa  não  são

recentes.  No  Brasil,  José  de  Alencar,  Assis  Brasil  e  Gilberto  Amado  também

escreveram  sobre  esse  tema.  Para  Alencar,  o  sistema  representativo  só  será
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legítimo  se  representar  todas  as  forças  da  nação.  Assis  Brasil,  contrário  à

democracia  direta  e  plebiscitária,  defendeu  a  participação  política  popular  e,

sobretudo, o sufrágio universal regular, periódico, pluralista e competitivo. Gilberto

Amado criticou duramente a democracia da primeira república brasileira, tratada por

ele como um instrumento de dominação,  e  não de representação,  e destacou o

papel do ordenamento legal como forma de legalizar ou legitimar a usurpação da

vontade popular.

De acordo com Amaral (2001), tão grave quanto o enfraquecimento do poder

do cidadão, que se limita à escolha do mandatário,  e a liberdade com que esse

mandatário atua é o aparecimento de novos atores que, sem a legitimidade do voto,

adquirem poder constituinte e passam a gerar direitos. No plano internacional, esses

novos atores são as empresas multinacionais e as instituições multilaterais, como o

FMI, o BID e o BIRD. No plano nacional, são os meios de comunicação de massa,

as  grandes  corporações,  o  sistema  financeiro  e  a  alta  burocracia.  Tais  órgãos

interferem na composição do poder,  manipulando a vontade do povo,  e acabam

fazendo prevalecer seus interesses.

Os  meios  de  comunicação  de  massa,  a  serviço  de  grandes  grupos

econômicos, detêm o monopólio da informação e constróem a opinião pública. Ao

dar  ou  negar  espaço  a  um  candidato,  esses  meios  influenciam  o  público,

condicionando todo o processo eleitoral. Em uma eleição, discute-se tudo, menos os

candidatos, as candidaturas e o processo eleitoral. A TV é um mercado e a política,

um produto a ser vendido, diz Amaral. O eleitor passa de ator da política a mero

consumidor.

Segundo  Bobbio,  há  na  democracia  representativa  um poder  ideológico  a

controlar tanto a sociedade quanto a política. Um poder monopolizado - econômica e

politicamente - por um grupo de proprietários que se julga competente para declarar

quais são as idéias boas e as más, transformando interesses particulares em idéias

universais.  Dessa  forma,  a  representação  torna-se  uma  farsa,  tanto  quanto  a

democracia que se fundamenta sobre ela. 

Assim como os meios de comunicação de massa manipulam resultados na

democracia  representativa,  o  que  dizer  das  regras  que  norteiam  os  processos

eleitorais de vários países?

O  absenteísmo  nas  eleições  americanas;  denúncias  de  corrupção  de

governos  alemães  e  italianos;  escândalos  envolvendo  manipulação  do  processo
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político-eleitoral na Coréia,  no Japão e até mesmo na França são exemplos que

corroboram  o  posicionamento  teórico  sobre  o  fracasso  da  democracia

representativa.  As eleições  americanas de 2000 (Gore x  Bush)  simbolizam esse

fracasso. Nesse pleito, apenas 38% da população norte-americana votou e o novo

Presidente foi eleito com o apoio de apenas 18% dos americanos.

O  processo  eleitoral  brasileiro  também  merece  ser  lembrado:  sistema

proporcional  com lista aberta de candidatos,  facultado o voto na legenda;  sobre-

representação de Estados menos populosos (o voto de um eleitor do Acre vale muito

mais do que o voto de um eleitor de São Paulo, por exemplo); aproveitamento de

sobras,  no cálculo das cadeiras e na formação do quociente eleitoral,  levando à

distorção de se votar em um candidato com a possibilidade de se eleger um outro.

Enfim, trata-se de um sistema eleitoral com elevada exclusão política, pois prioriza

os  indivíduos  e  não  os  partidos,  aumentando  a  distância  entre  a  vontade  do

representado  e  as  decisões  tomadas  pelos  representantes.  Vale  lembrar  que  a

tentativa de implantar a cláusula de barreira reduziria ainda mais  a representação

das minorias, feriria o pluripartidarismo - cláusula pétrea da Constituição Federal de

1988 - e condenaria uma parcela da população à não-representação.

A representação é uma condição necessária para viabilizar a democracia em

sociedades complexas;  vale  ressaltar,  entretanto,  que não é condição suficiente.

Faz-se necessário resgatar sua raiz ateniense e projetá-la para o futuro na forma de

uma democracia  participativa,  em um processo  que  visa  à  compatibilização  das

formas de representação com instrumentos de participação popular.

2.1.3 Democracia semidireta 

Nessa forma de democracia alteram-se as formas clássicas da democracia

representativa para aproximá-la da democracia direta. Caracteriza-se, portanto, pela

coexistência  da  democracia  representativa  com  mecanismos  de  participação

próprios  da  democracia  direta.  Explica  Bonavides  (2005)  que,  na  democracia

semidireta,  o  povo  não  se  limita  apenas  a  eleger,  mas  também legisla,  isto  é,

intervém efetivamente. Esse modelo de democracia está no âmbito da democracia
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participativa, na qual o cidadão participa direta e pessoalmente dos atos de governo

(CARVALHO, 2005). 

Seu berço tradicional foi a Suíça, esclarece o autor, de onde irradiou para o

continente  europeu.  Proliferou-se  principalmente  nas  três  primeiras  décadas  do

Século XX, durante a fase mais crítica da crise das instituições democráticas do

Ocidente.  Bonavides  (2005)  acrescenta  que  alguns  mecanismos  da  democracia

semidireta já eram praticados na América do Norte desde o fim do século XVIII.

Entre os institutos da democracia semidireta, os mais utilizados no mundo são

o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular de leis, o recall e o veto popular.

Os  defensores  da  democracia  participativa  consideram-na  solução  para  a

crise do modelo representativo, e os mecanismos de participação popular seriam

instrumentos de incremento da democracia representativa. 

Por  outro  lado,  há  quem  afirme  que  a  utilização  de  instrumentos  de

participação direta do cidadão seja apenas uma forma de legitimar o poder político, e

não  propriamente  um  modelo  de  democracia.  As  objeções  dizem  respeito  à

utilidade, à conveniência e ao valor dos mecanismos de participação como forma de

elevar  a  democracia.  Fleury  (2006)  cita  críticas  à  democracia  participativa,  tais

como:  forma  de  restringir  a  existência  do  regime  democrático  ao  diminuir  a

legitimidade  dos  representantes  eleitos  e  possibilidade  de  manipulação  da

população por parte do governante. Alinhado a essas críticas está Bonavides (2005),

para  quem  o  referendo,  assim  como  o  plebiscito,  têm  o  inconveniente  de

desprestigiar as casas legislativas, reduzindo seu poder.

Para Cateb (2002) a existência de meios que permitam a interferência direta

dos  cidadãos  nas  escolhas  políticas  do  poder  público  vai  ao  encontro  do

pensamento de que uma maior participação leva a uma democracia mais efetiva.

Um regime democrático, portanto, deve procurar integrar os cidadãos na sociedade

e nas decisões que interferem nela.  O autor afirma que o modelo semidireto de

democracia não deve ser considerado um substituto do modelo representativo, mas

uma correção deste.

Benevides,  citada  por  Fleury  (2006,  p.95),  explica  que  a  previsão  de

mecanismos de participação popular já existiu no Brasil antes da CF/88. Segundo o

autor,  no  Império,  a  Constituição  dispunha  sobre  o  princípio  da  revogação  dos

mandatos de representantes eleitos para o Conselho de Procuradores do Estado.

Esse instituto, criado em 1822, durou apenas um ano. A Constituição de 1824 previa
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a ação popular, com a possibilidade de responsabilização penal de Juízes e Oficiais

de Justiça acusados de suborno, peita, peculato e concussão, mas essa previsão é

tida como uma forma de disfarçar a outorga da Constituição, afirma Benevides. Já a

Constituição de1891 não fazia nenhuma menção aos instrumentos de participação

popular, mas eles estavam presentes nas primeiras constituições republicanas de

alguns Estados membros, como São Paulo (revogação de mandato legislativo e veto

popular),  Santa Catarina  e  Rio  Grande do Sul  (recall).  Benevides  historia  que a

Constituição de 1934 não previu mecanismos de democracia semidireta. A de 1937,

que  instituiu  o  Estado  Novo  e  foi  outorgada,  dispunha  sobre  quatro  tipos  de

plebiscito: na hipótese de emenda, modificação ou reforma da Constituição; no caso

de ser rejeitado projeto de iniciativa do Presidente da República; ou se o Parlamento

aprovasse, apesar da oposição do Presidente da República, projeto de iniciativa da

Câmara dos Deputados. Essa Carta previa, ainda, que ela própria seria submetida a

plebiscito,  que  nunca  foi  convocado  (AFFONSO,  1998).  A  Constituição  de  1946

consagrou  a  democracia  representativa,  mas  sem  mecanismos  de  participação

popular, prevendo apenas o plebiscito nos casos de alteração de divisão territorial.

Affonso  (1998)  explica  que  posteriormente,  por  meio  do  chamado  Ato  Adicional

-Emenda  nº  4  à  Constituição  de  1946  -,  introduziu-se  a  figura  do  plebiscito

especificamente para permitir que o povo se manifestasse sobre a manutenção do

parlamentarismo ou sobre a restauração do presidencialismo. Por isso, o plebiscito

ocorrido em 1963, no qual o sistema de governo vencedor foi o presidencialismo - o

que possibilitou a retomada do poder pelo Presidente João Goulart -, foi considerado

por  muitos  sem  respaldo  jurídico.  A  Constituição  de  1967  e  sua  Emenda  nº  1

tampouco previram mecanismos de participação popular, limitando-se a prescrever a

consulta prévia às populações na hipótese de criação de Municípios.  Para Affonso

(1998), nossa experiência plebiscitária, tendo em vista nossa história política, pode

ser considerada pobre. 

Apenas com a redemocratização do País o tema da participação volta ao

cenário político. Apesar de as campanhas pelas Diretas Já, em 1984, e por uma

Assembléia Nacional Constituinte – ANC – exclusiva e soberana não terem obtido

êxito,  a  ANC  congressual  de  1987  garantiu  a  emenda  popular,  além  da

apresentação de sugestões e da realização de audiências públicas nas comissões

temáticas.  A  CF/88  (BRASIL,  1988),  em  seu  art.  14,  consagrou  o  plebiscito,  o

referendo e a iniciativa popular.  Na sua votação em 1º turno,  o veto popular  foi
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incluído, sendo, contudo, retirado na votação em 2º turno. A Lei nº 9.709, de 1998

(BRASIL, 1998), regulamentou esses mecanismos de participação popular previstos

na CF/88.

Dos mecanismos de participação popular citados, portanto, o recall e o veto

popular  não  têm  previsão  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Bonavides  (2005)

explica  que  o  recall é  uma  das  modalidades  do  direito  de  revogação,  que

compreende  ainda  o  abberufungsrecht,  forma  de  revogação  coletiva.  O  recall,

portanto, é a forma de revogação individual, ou seja, é um mecanismo por meio do

qual  o  eleitorado  pode  destituir  um  funcionário  -  Deputados,  Juízes  -  cujo

comportamento não lhe esteja agradando. Determinado número de cidadãos formula

petição assinada contra parlamentar  ou magistrado,  pedindo  sua substituição ou

intimando-o a que se demita. Se a demissão solicitada não ocorrer num certo prazo,

faz-se  votação,  na  qual  podem  concorrer  candidatos  novos  juntamente  com  a

pessoa objeto do recall. Sendo a petição aprovada, essa pessoa tem seu mandato

revogado; caso contrário, considera-se eleita para novo período. 

Esse instituto teve sua origem nos Estados Unidos,  onde atualmente doze

Estados o aplicam. Bonavides (2005) esclarece que sua utilização ocorre mais em

âmbito  municipal,  inexistindo  o  mecanismo no  plano  federal.  No Colorado  e  em

outros Estados americanos,  pode recair  sobre magistrados ou sobre as próprias

decisões  judiciais  –  é  o  chamado  recall judicial  (CARVALHO,  2005).  Em alguns

cantões da Suíça existe o direito de revogação coletivo, que permite que o mandato

de toda uma assembléia seja cassado. 

O veto popular permite que a população manifeste-se contrariamente a uma

medida ou lei já aprovada pela casa legislativa. Assim, após a publicação de uma lei

e havendo pedido de consulta, os cidadãos podem, durante um prazo determinado,

sobre ela deliberar. Apenas após sua aprovação pelo corpo eleitoral a lei entrará em

vigor. Caso seja rejeitada, a lei é considerada inexistente. Bonavides (2005) explica

que  alguns  autores  consideram  esse  mecanismo  semelhante  ao  referendo

facultativo.  A  diferença  está  no  fato  de  que,  no  referendo,  os  cidadãos  se

manifestam sobre um projeto, enquanto que, no veto, essa manifestação recai sobre

uma lei acabada. 

Sobre plebiscito e referendo, Affonso (1998) ressalta que sua conceituação

carece  de  clareza,  havendo  controvérsia  doutrinária  na  definição  desses  dois

mecanismos.  O  autor  cita  Gládio  Glemma  (Affonso,  1998),  que  concluiu,  no
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“Dicionário  de  Política”,  de  Norberto  Bobbio  e  outros,  que  os  dois  termos  são

sinônimos  e  que  caberia  optar,  por  meio  de  norma,  por  uma  definição  que  os

distinguisse.  Por fim, a Lei  n° 9.709, de 1998,  que regulamenta o art.  14 da CF/88,

define  os  dois  institutos  como  sendo  “consultas  formuladas  ao  povo  para  que

delibere  sobre  matéria  de  acentuada  relevância,  de  natureza  constitucional,

legislativa ou administrativa”, diferenciando-os apenas quanto ao aspecto temporal

da  convocação:  o  plebiscito  é  convocado  antes  do  ato  legislativo,  enquanto  o

referendo, após esse ato (BRASIL, 1998).

Fleury (2006) lembra a polêmica existente quanto à convocação tanto dos

plebiscitos quanto dos referendos no nosso país. A CF/88 (BRASIL, 1988), em seu

art.  49,  inciso  XV,  dispõe  que  é  competência  exclusiva  do  Congresso  Nacional

convocar plebiscito e autorizar referendo; já segundo a Lei nº 9.709, de 1998, citada

anteriormente,  cabe  ao  Congresso  Nacional,  pelo  voto  de  um  terço  de  seus

membros, convocar plebiscitos e referendos. A autora ressalta que essa modificação

traz conseqüências  importantes,  uma vez que o termo “convocar”  impede que o

povo solicite a realização de plebiscitos e referendos.  Esse é o entendimento de

Affonso  (1998),  ao  analisar  o  art.  49  da  CF/88,  para  quem  o  jogo  verbal  do

dispositivo mencionado não retira do Congresso Nacional a iniciativa exclusiva de

convocar plebiscito e referendo. 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n°4.718/2004, que visa,

entre outras coisas, permitir que plebiscitos e referendos sejam convocados tanto

por  iniciativa  popular  quanto  pelo  Congresso Nacional  (FLEURY,  2006).  Mas ao

analisarmos a tramitação da proposição citada, constatamos que ela foi anexada ao

Projeto de Lei n° 6.928/2002, no qual, em sua forma original, não há previsão de

convocação de plebiscito  e referendo por iniciativa da sociedade. Poderá ocorrer

para questões de competência dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, se

houver previsão dessa forma de convocação nas constituições estaduais e nas leis

orgânicas dos Municípios. 

Avritzer (2006) afirma que, apesar de estarem presentes alguns mecanismos

de participação  popular  no  nosso ordenamento,  são muitas  as  dificuldades  para

implementá-los de forma mais efetiva. Esses mecanismos, portanto, não foram os

mecanismos participativos mais utilizados no Brasil democrático pós-88, conforme

podemos observar  pela análise  do Quadro 1,  tivemos apenas um plebiscito,  um

referendo e três projetos de iniciativa popular, já transformados em lei. As causas
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são várias, explica o autor, entre elas, lacunas na legislação atual e ausência de

uma cultura participativa na nossa sociedade. Quanto ao plebiscito e ao referendo, o

autor afirma que as duas experiências vividas foram convocadas em decorrência de

conflitos internos ao Poder Legislativo.

Assunto Ano Resultado

Plebiscito Forma e sistema de governo 1993 República Presidencialista

Referendo Comercialização de armas de fogo 2005 Não-proibição da comercialização

Iniciativa popular
de leis

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social, cria o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse 

Social e o seu Conselho Gestor.

1992 Lei n ° 11.124, de 2005

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 

8.072, de 25/7/90, que dispõe sobre os 

crimes hediondos, nos termos do art. 5°,

inciso XLIII, da Constituição Federal, e 

determina outras providências.

1993 Lei n°8.930, de 1994

Altera dispositivos da Lei n° 9.504, de 

30/9/97, e da Lei n° 4.737, de 15/7/65 - 

Código Eleitoral, de acordo com o 

“caput” do art. 65 da Constituição 

Federal.

1999 Lei n° 9.840, de 1999

Quadro 1: Plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular de leis ocorridos no Brasil pós-88

Fonte: dados da pesquisa
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2.1.3.1 Plebiscito

Carvalho (2005) explica que esta forma de consulta popular, prevista no art.

14  da  CF/88,  consiste  na  manifestação  do  cidadão  sobre  um  fato  político  ou

institucional, previamente à decisão a ser tomada. É a consulta ao povo para que

este, mediante pronunciamento, manifeste livremente sua opinião sobre assunto de

interesse relevante. A CF/88 o prevê como instrumento complementar ao trabalho

do legislador constituinte (CRETELLA JR apud AFFONSO, 1998). Não tem caráter

normativo e se presta apenas a avaliar  a repercussão de uma medida que será

tomada no futuro (FLEURY, 2006, p.96).

Na França não há previsão constitucional desse instituto, havendo apenas o

referendo. A Constituição Federal dos Estados Unidos não prevê esse mecanismo,

nem outros  institutos  de  participação  popular  da  democracia  semidireta,  ficando

esses mecanismos reservados ao âmbito dos Estados, cujas constituições fazem

largo uso deles. Já a Constituição espanhola de 1978, em vigor, dispõe sobre esse

mecanismo em seu art.  92,  sob a denominação de “referéndum consultivo”,  que

poderá  ser  convocado  pelo  rei,  mediante  proposta  do  Presidente  do  Governo,

previamente  aprovada  pelo  “Congreso  de  los  Diputados”  (ESPANHA,  1978).  O

órgão  citado  corresponde  à  câmara  baixa  das  “Cortes  Generales”,  Parlamento

espanhol. As “Cortes Generales” são, portanto, um órgão do Estado Espanhol que,

segundo  a  constituição  espanhola,  têm configuração  bicameral,  sendo  composta

pelo “Congreso de los Diputados” e pelo Senado, Casas autônomas. O “Congreso

de los Diputados” representa o povo espanhol e é composto por no mínimo 300 e no

máximo 400 Deputados,  tendo,  atualmente,  350 membros,  segundo determina a

“Ley Orgánica de Régimen Electoral General”, aprovada em 1985. O Senado é a

Casa  de  representação  territorial,  na  qual  estão  presentes  representantes  das

Comunidades Autônomas e das Províncias.

No Brasil,  há, ainda, o plebiscito previsto no art.  18, § 3°, da Constituição

Federal,  destinado  à  aprovação,  por  parte  da  população  interessada,  de

incorporação, subdivisão ou desmembramento e anexação de Estados ou formação

de Estados novos ou territórios.  É o chamado “plebiscito  específico”,  meramente

autorizativo,  uma  vez  que  não  basta  a  aprovação  da  população  diretamente

interessada  por  meio  de  plebiscito,  exigindo-se,  também,  a  aprovação  de  lei
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complementar pelo Congresso, ouvidas as respectivas assembléias estaduais. Para

Affonso (1998), essa é uma das modalidades de plebiscito previstas na Carta Magna

brasileira, sendo a do art. 14 desse Diploma Legal, de ordem geral, pois abrange

questões de relevância e de âmbito nacionais.

No nosso país ocorreu, em 1993, o plebiscito sobre a forma e o sistema de

governo, no qual venceram a forma de governo republicana e o sistema de governo

presidencialista.  Um  outro  plebiscito  foi  realizado  no  País  em  1963,  conforme

mencionamos  anteriormente,  em  meio  à  crise  que  levou  ao  final  da  primeira

experiência  democrática  (LAMOUNIER  apud  AVRITZER,  2006,  p.37).  O  autor

analisa  o  plebiscito  de  1993 e  afirma que  sua realização  deveu-se mormente  à

influência de alguns cientistas políticos no processo de construção institucional do

que a um debate da população.

2.1.3.2 Referendo

Consiste  também  em uma  consulta  popular,  mas  o  cidadão  manifesta-se

sobre o ato normativo, com o fim de mantê-lo ou rejeitá-lo. É realizado normalmente

após a decisão legislativa e tem caráter vinculativo (CARVALHO, 2005; FLEURY,

2006). Affonso (1998) cita o conceito de José Cretella Jr., para quem referendum é

medida a posteriori, instituto de direito constitucional, de direito interno, pelo qual as

coletividades  se pronunciam sobre medida legislativa.  Segundo Darcy Azambuja,

nenhum outro instituto de direito constitucional aproxima, tanto quanto o referendo, o

governo da democracia direta (AZAMBUJA, apud AFFONSO, 1998). O mencionado

autor distingue o referendo entre deliberativo e consultivo,  sendo este último, na

verdade, o plebiscito. De acordo com sua terminologia, tudo é referendo. Affonso

(1998) apresenta também o entendimento de José Afonso da Silva, para quem o

referendo caracteriza-se pela submissão dos projetos de lei aprovados pelo Poder

Legislativo à vontade popular, atendidas certas exigências, tais como solicitação de

certo  número  de  eleitores  ou  de  parlamentares,  ou  do  Chefe  do  Executivo.  O

constitucionalista citado explica que o projeto de lei submetido a referendo só será

aprovado se receber votação favorável dos eleitores, o que corrobora seu caráter

vinculativo.

24



Carvalho (2005) informa que esse instituto surgiu no século XVI, na Suíça, e

existe na França desde a Constituição de 1789. A atual Constituição francesa, de

1958,  prevê o referendo em seu art.  11,  sendo possível  sua utilização  até para

aprovar  reforma constitucional  –  art.  89  –,  desde  que  a  modificação  tenha  sido

aprovada pelas  duas Casas  do Parlamento:  a  Assembléia  Nacional  e  o  Senado

FRANÇA,  1958).  A  Constituição  da  República  Portuguesa  (PORTUGAL,  1976,

sétima revisão constitucional - 2005) também previu o referendo em seu art. 115,

mas  não  permite  a  utilização  do  instituto  para  modificá-la  nem  para  tratar  de

questões  orçamentárias,  tributárias  ou  financeiras,  conforme  o  item  4  do

mencionado artigo. A Constituição da Espanha dispõe, no art. 3°, “c”, que compete

ao rei convocar referendo e, em seu art. 167, 3, permite que o Parlamento espanhol,

conhecido como “Cortes Generales” e composto pelo “Congreso de los Diputados” e

pelo Senado, solicite referendo para ratificar modificação constitucional aprovada no

Legislativo (ESPANHA, 1978). 

Bonavides (2005) apresenta, em sua obra, várias modalidades de referendo:

quanto à matéria, constituinte (relativo a leis constitucionais) ou legislativo (relativo a

leis ordinárias); quanto aos efeitos, constitutivo (a norma jurídica passa a existir) ou

ab-rogativo (expira norma vigente); quanto à natureza jurídica, obrigatório (quando a

Constituição  condiciona  a  validade  da  norma  ao  referendo)  ou  facultativo  (a

solicitação de referendo é faculdade de algum órgão ou dos eleitores); quanto ao

tempo, anterior, consultivo, preventivo ou programático (a manifestação da vontade

popular antecede a lei ou ato público) e sucessivo ou pós-legislativo (em que a lei

votada pelo Legislativo vai ser sujeita à vontade popular). O autor cita ainda outros

critérios de classificação, que têm como objeto do referendo não apenas os atos

normativos,  mas  todas  as  questões  importantes  da  vida  pública.  Em virtude  de

serem pouco utilizados, deles não trataremos neste trabalho.

Tendo em vista as classificações citadas, o referendo previsto pela CF/88, art.

14, II, e regulamentado pela Lei nº 9.709, de 1998, pode ser caracterizado como:

deliberativo, sucessivo ou pós-legislativo, pois a consulta à população é feita

após o ato normativo ter sido aprovado na Casa Legislativa (Lei nº 9.709, de

1998, art. 2º, § 2º); legislativo ou constitucional, conforme recaia sobre leis

ordinárias ou matéria de natureza constitucional (Lei nº 9.709, de 1998, art. 2º,

caput);  constitutivo,  pois  é  mecanismo usado para  a  entrada em vigor  da
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norma; facultativo, pois sua convocação para questões de relevância nacional

compete a qualquer das Casas do Congresso Nacional, mediante proposta de

pelo menos um terço de seus respectivos membros e, para as questões de

competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a convocação

é feita  em conformidade com as constituições estaduais  e respectivas leis

orgânicas.

Lijphart,  citado  por  Carvalho  (2005),  levou  em  conta  as  funções  políticas

adquiridas pelo referendo nos sistemas políticos em que atuam para distingui-lo em:

sob controle,  sem controle,  pró-hegemônico e  anti-hegemônico.  O referendo sob

controle diz respeito àquele cujas regras que o prevêem deixam sua iniciativa, época

e modo de realização a cargo do governo ou da maioria parlamentar. Já o referendo

sem  controle  origina-se  da  iniciativa  popular,  e  sua  convocação,  bem  como  os

termos de sua realização não são decididos pelo governo ou pelas forças políticas

majoritárias. O referendo pró-hegemônico define-se como aquele cujos resultados

tendem a reforçar ou aumentar as bases de apoio do governo ou da força política

dominante, e o anti-hegemônico, como o referendo cujos resultados prejudicam a

base de apoio que o governo ou a maioria parlamentar possuem.

Segundo Affonso (1998), o referendo pioneiro no Brasil ocorreu logo após a

Independência. Depois de dissolver a Assembléia Constituinte, Dom Pedro I criou

um conselho de Estado para elaborar a Constituição do Império e prometeu, por

meio do Decreto Imperial de 13/11/1823, submetê-la às Câmaras Municipais para

“fazerem as observações que lhe parecerem justas”. Afirma o autor que Dom Pedro I

promulgou  a  Constituição  com  base  nessa  consulta,  reconhecendo  que  tal

procedimento não teve a força de um referendo. O autor relata ainda que, com o

advento  da  República,  o  Governo  Provisório,  por  meio  do  Decreto  nº  1,  de

15/11/1889,  explicitou  que  a  forma  de  governo  proclamada  era  provisória,  e

condicionou a vigência da república à opinião da cidadania, por meio do sufrágio

popular. Mas, conforme explica Affonso (1998), a Constituição da República de 1891

não acolheu esse compromisso do Governo Provisório.

Dessa forma, o único exemplo de referendo que ocorreu no nosso País foi o

que houve em 2005, no qual a população rejeitou a proibição da comercialização de

armas de fogo. Segundo Avritzer (2006, p.37), esse referendo teve origem em um

impasse que surgiu  durante  a elaboração  do Estatuto do Desarmamento,  Lei  nº
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10.826,  de  22/12/2003,  quando  foi  proposta  a  proibição  de  comercialização  de

armas para toda a população. Como houve oposição a essa proposta, convocou-se

o referendo com o objetivo de transferir à população uma decisão que era objeto de

impasse no Parlamento.

2.1.3.3 Iniciativa Popular de Leis

Carvalho (2005) explica este instituto, dizendo que se refere ao direito dos

cidadãos  de,  mediante  quorum definido,  propor  medidas  legislativas.  Canotilho,

citado por Cateb (2002, p.72), conceitua iniciativa popular como um procedimento

democrático que faculta ao povo a iniciativa de uma proposta tendente à adoção de

uma  norma  constitucional  ou  legislativa.  Outro  conceito  apresentado  por  Cateb

(2002, p.72), é o de Sgarbi, segundo o qual a iniciativa legislativa é ato de propulsão

do processo legiferante que, colocada à disposição dos cidadãos, permite-lhes dar a

partida  no  processo  legislativo.  O  autor  traz  também  seu  conceito  de  iniciativa

popular de leis:

Constitui-se em um instrumento da democracia semidireta, através do qual
se permite  a um determinado contingente de eleitores a propositura e a
defesa,  junto  aos  órgãos  legislativos,  de  projetos  de  emendas
constitucionais e/ou de leis infraconstitucionais, sob a forma genérica e/ou
articulada, bem como de moções pela realização de plebiscito ou referendo
sobre  determinado  assunto,  respeitados  os  limites  previstos  pela
Constituição  de  cada  Estado,  e  cuja  maior  virtude  é  proporcionar  o
desencadeamento  das  discussões  sobre  temas  de  interesse  popular,  ali
constantes. (CATEB, 2002, p.78).

Para Bonavides (2005), entre os institutos da democracia semidireta, esse é o

que mais atende às exigências populares de participação nos atos legislativos.

No final do século XIX a iniciativa popular foi instituída pela primeira vez nos

Estados  Unidos,  no  Estado de Dakota  do  Sul,  mas só foi  utilizada  alguns  anos

depois, no Estado de Oregon. Affonso (1998) informa que o instituto em questão é

utilizado, nos Estados Unidos, tanto para leis estaduais como para leis locais, e que

formaram-se  organizações  especializadas  que  transformaram  o  mecanismo  da

iniciativa  popular  numa  espécie  de  lobby profissionalizado.  Na  Alemanha,  a

Constituição de Weimar também considerou essa técnica, prevista até hoje, para
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modificação do território dos Estados alemães, assim como a Itália (BONAVIDES,

2005).

Essa possiblidade de os cidadãos intervirem diretamente na elaboração de

leis por meio da apresentação de projetos de lei está presente na Constituição suíça

desde  1874,  e  nesse  país  há  grande  experiência  na  sua  utilização.  Importante

descrever o mecanismo em estudo na Suíça, em virtude de algumas peculiaridades.

Nesse país, como em outros, a iniciativa popular está associada a um referendo,

que  pode  ser  obrigatório  ou  facultativo,  conforme  o  tema.  Após  discussão  e

aprovação  de  projeto  de  lei  que  tenha  sido  apresentado  por  meio  de  iniciativa

popular, realiza-se, se for o caso, um referendo para que a matéria seja aprovada

pela maioria da sociedade. Assim, uma lei que tenha sido fruto de iniciativa popular

pode  ter  sua  vigência  condicionada  à  aprovação  da  maioria  dos  cidadãos.  A

justificativa  para  o  referendo,  nesse  caso,  é  tornar  a  iniciativa  popular  mais

consistente. Mas essa não é uma característica do instituto. Nesse país, os cidadãos

podem  também  apresentar  iniciativa  popular  para  reformar  a  Constituição,  nos

âmbitos  nacional  e  cantonal.  Bonavides  (2005)  esclarece  que  essa  combinação

iniciativa  popular  -  referendo  é  bem  freqüente  nos  sistemas  de  democracia

semidireta.

Na CF/88 (BRASIL, 1988) esse instituto foi previsto pela primeira vez no art.

61, § 2°. A iniciativa pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados

de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado, distribuído em

pelo menos cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores

em cada um deles, não podendo, contudo, ser utilizada para reforma constitucional.

Segundo dispõe a Lei nº 9.709, de 1998, o projeto de lei de iniciativa popular não

poderá  ser  rejeitado  por  vício  de  forma,  e  cabe  ao  Congresso  corrigir  suas

impropriedades. O direito da iniciativa legislativa popular pode também, no Brasil,

ser exercido nos Estados Federados, conforme se depreende do art. 27, § 4°, da

CF/88. Já no âmbito dos Municípios, a previsão é de iniciativa popular para assuntos

de interesse específico de cada Município (art. 29, inciso XIII). Importante mencionar

que esse instituto teve ampla aplicação durante o processo constituinte de 1987 –

1988, no qual foram formuladas 122 propostas de iniciativa popular, 83 das quais

admitidas,  tendo,  portanto,  exercido  influência  sobre  a  redação  do  Texto

Constitucional (AFFONSO, 1998).
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Biscaretti di Ruffia, citado por Carvalho (2005), relaciona as modalidades de

iniciativa popular, a saber: constitucional (para matéria constitucional) e legislativa

(para matéria infraconstitucional);  simples  (sem conteúdo específico)  e formulada

(com  texto  elaborado  pelos  que  o  subscrevem).  A  classificação  mais  comum,

contudo, refere-se à possibilidade de a iniciativa popular se apresentar como um

projeto de lei disposto em artigos ou como uma proposição genérica, semelhante a

uma petição, contendo o assunto que se quer regular. Almino Affonso, citado por

Cateb  (2002,  p.72),  chamou  essas  modalidades  de  iniciativa,  respectivamente,

articulada e de iniciativa popular por moção. Cateb (2002, p.73) chama essa última

de iniciativa popular genérica. A classificação de Bonavides (2005) fala em iniciativa

não formulada (simples, pura, por moção) e formulada (articulada).

Algumas  críticas  são  dirigidas  ao  mecanismo  da  iniciativa  popular.  Cateb

(2002, p.73) discorre sobre a posição de Carl Schmitt para relacionar algumas delas,

rebatendo-as. Primeiramente, Schmitt alega que a iniciativa popular é uma forma de

participação que não exige a presença da maioria dos cidadãos,  uma vez que a

proposta pode se originar de uma minoria da sociedade. Segundo esse raciocínio,

Cateb  alega  que  mesmo  a  iniciativa  popular  originada  de  um grupo  minoritário

propicia  um debate  sobre  o  tema contido  no  projeto,  o  que já  seria  importante,

contribuindo  para  a  retomada  da  discussão  da  matéria  em  uma  segunda

oportunidade. Schmitt pondera, ainda, sobre a palavra “popular” contida no nome do

instituto.  Segundo  ele,  “popular”  remete  a  “povo”,  ou  seja,  aqueles  que  não

governam. O sentido da palavra não compreende toda a população, como ocorre em

votação ou eleição popular. Dessa forma, não teriam legitimidade para apresentar

propostas legislativas os grupos organizados,  seja um partido político,  seja outra

organização. Cateb (2002) admite que a iniciativa popular de leis deve privilegiar a

participação dos cidadãos que não integram organizações políticas, mas isso não

impede a intervenção de organizações populares da sociedade civil. Principalmente

diante da constatação de que a participação política, apesar de ser uma conduta

pessoal e inalienável, ganha importância a partir da manifestação coletiva. Por fim,

Schmitt questiona se, em certos casos, a iniciativa popular não poderia representar

um  ato  de  soberania  do  povo,  afrontando  regras  do  ordenamento  jurídico

estabelecido e resultando em um manifesto político. O autor também responde a

essa  crítica,  ao  afirmar  que  a  iniciativa  popular  de  leis  não  é  um  instrumento

revolucionário. Além disso, os requisitos exigidos para a apresentação de projeto por
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meio  da  iniciativa  popular  são  rigorosos,  e  a  simples  apresentação  ao  órgão

legislativo é um dos passos da tramitação até a aprovação do projeto. Além dessas

críticas, o instituto da iniciativa popular  de leis enfrenta resistência por parte das

correntes conservadoras, que afirmam ser o mecanismo uma forma de usurpação

das atribuições dos Poderes constituídos, principalmente do Poder Legislativo. Outro

problema apontado relaciona-se à redação técnica do texto legal a ser apresentado,

em  que  não  são  permitidas  as  iniciativas  genéricas.  Essa  dificuldade,  contudo,

também está presente no trabalho do legislador e não é, na opinião de Cateb (2002),

motivo  para  desacreditar  o  instituto.  Critica-se,  ainda,  a  possibilidade  de

apresentação  de  inúmeros  projetos  inexeqüíveis,  o  que  já  ocorre  entre  os

parlamentares. 

Importante falar  das dificuldades reais do mecanismo da iniciativa popular,

como,  por  exemplo,  o  desconhecimento  da  população  sobre  o  processo  de

tramitação de um projeto de lei. Isso impede aqueles que apresentaram o projeto de

acompanhar  sua  tramitação,  afastando-os  do  processo.  Para  Cateb  (2002),  é

imprescindível que as casas legislativas atentem para esse fato e criem mecanismos

que facilitem o acompanhamento da tramitação das propostas pela sociedade em

geral.  Entre  esses  mecanismos,  o  autor  cita  a  divulgação  das  propostas,  a

realização  de  debates  sobre  as  matérias  em  tramitação  e  o  acesso  direto  a

informações  sobre  os  trabalhos  parlamentares.  Outra  dificuldade  apontada

relaciona-se à possibilidade de haver manipulação dos projetos apresentados. Isso

ocorre quando grandes grupos econômicos, por meio de campanhas publicitárias,

conquistam o apoio dos eleitores para apresentar propostas com objetivos escusos.

Uma  forma  de  impedir  essa  manipulação  seria  a  definição  de  regras  para  as

campanhas das propostas de iniciativa popular e a igualdade de acesso aos meios

de comunicação de massa. Quanto a esse aspecto, surge a dúvida: como financiar o

processo de elaboração e divulgação de uma proposta popular? O autor ressalta

que o aspecto financeiro não pode ser empecilho à utilização do instituto,  o que

tornaria a vontade popular irrelevante.

Um  aspecto  de  ordem  prática  relaciona-se  ao  número  de  assinaturas

necessário para o exercício da iniciativa popular de leis. A exigência de um grande

número de adesões evita a banalização do instituto e, conseqüentemente, impede

que um número excessivo de propostas populares tramite na casa legislativa, o que,

provavelmente,  levaria  a  uma  sobrecarga  democrática  e  paralisaria  o  Poder

30



Legislativo. Por outro lado, a fixação de um grande contingente de assinaturas torna

a  iniciativa  popular  acessível  apenas  para  os  grupos  organizados,  criando

obstáculos para a possibilidade de participação das minorias. 

No Brasil, exige-se um grande número de assinaturas, o que tem impedido a

utilização  desse  instrumento.  Muitos  têm  considerado  essa  condição  altamente

restritiva (FLEURY, 2006, p.97). Ainda assim, entre os mecanismos de participação

popular previstos no art. 14 da CF/88, esse é o mais utilizado no nosso país. Outra

questão importante, citada pela autora, diz respeito à ausência de regulamentação

sobre a tramitação da proposta popular, não havendo, por exemplo, obrigatoriedade

de a casa legislativa apreciar a matéria. Há também discussão no que tange à atual

impossibilidade, no nosso ordenamento, de apresentação de proposta de emenda à

Constituição de iniciativa popular. 

Após a CF/88, foram apresentados três projetos de iniciativa popular de leis

no Congresso Nacional, conforme observamos no Quadro 1, relativos à alteração da

lei  que  dispõe  sobre  os  crimes  hediondos,  com  1,3  milhão  de  assinaturas,

transformado na  Lei  nº  8.930,  de  1994;  à  corrupção  eleitoral,  com 1  milhão  de

assinaturas, que foi convertido na Lei nº 9.840 de 1999; e à criação dos Sistema

Nacional de Habitação de Interesse Popular, do Fundo Nacional de Habitação e de

seu  Conselho  Gestor,  com mais  de  3  milhões  de  assinaturas,  que  gerou  a  Lei

n°11.124, de 2005. Desses três, efetivamente apenas o último transformou-se em lei

pelo mecanismo da iniciativa popular  de leis;  os outros dois projetos inicialmente

foram apresentados por meio desse mecanismo, mas posteriormente, o Presidente

da República (Projeto conhecido como “Glória Perez”, que gerou a Lei n° 8.930, de

1994) e o Deputado Federal Albérico Cordeiro (projeto que gerou a Lei nº 9.840 de

1999), sensibilizados pelas dificuldades de se atingirem os requisitos da iniciativa

popular, tomaram a iniciativa de apresentá-los como de sua autoria. Nos Estados

membros,  há pouquíssimos casos de iniciativa  popular  e,  em Minas,  houve dois

projetos apresentados por meio desse instituto: o primeiro decorreu por iniciativa do

Movimento  Nacional  de  Luta  pela  Moradia,  que   instituiu  o  Fundo  Estadual  de

Moradia Popular por meio do Projeto de Lei nº 1.644/93, transformado na Lei  nº

11.830, de 1995; o segundo projeto em Minas, de autoria popular, foi o Projeto de

Lei º 1.789/98, que tratava da destinação de verba de subvenção social no Estado, e

que foi anexado ao Projeto de Lei nº 1.698/98, posteriormente transformado na Lei

nº 12.925, de 1998.
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Como forma  de  ampliar  a  iniciativa  popular,  Whitaker,  citado  por  Avritzer

(2006), sugere a transferência da sistematização das iniciativas populares para as

comissões de participação dos legislativos, como já acontece no âmbito federal e em

alguns  Estados,  incluindo  Minas  Gerais.  Em  virtude  de  sua  importância,

estudaremos essas comissões em capítulo à parte.

A iniciativa popular é, sem dúvida, um instrumento que visa ao incremento da

democracia, já que permite maior participação da população na sua vida política.

Seu uso adequado implica aumento de qualidade política, tanto para os cidadãos,

quanto  para  as  instituições  políticas  do  Estado,  pois  impulsiona  o  processo

legislativo e estimula o debate acerca da questão proposta. Além disso, a agenda

política,  por  meio  desse instrumento,  deixa  de ser  exclusiva  do  poder  público  e

passa a ser influenciada pelos cidadãos.

O  caráter  ideológico  é  um  de  seus  aspectos  mais  importantes,

consubstanciado  na  própria  escolha  do  tema objeto  da  proposta.  E  essa opção

ideológica, até bem pouco tempo, só era exercida pelos detentores do poder ou pela

oposição parlamentar. A possibilidade de os cidadãos colocarem um tema na pauta

de discussões políticas e até de incluí-lo no ordenamento jurídico eleva, sem dúvida,

a legitimidade desse ordenamento.

Outro  aspecto  fundamental  da  iniciativa  popular  de  leis  é  sua  função

educativa. Habermas, citado por Cateb (2002, p. 78), explica esse aspecto quando

afirma que o processo da legislação  é o lugar  da integração social,  em que os

participantes assumem a perspectiva de membros de uma comunidade livremente

associada,  na  qual  já  há  um  acordo  sobre  os  princípios  que  orientam  a

regulamentação  da  convivência,  seja  por  tradição,  seja  pela  obtenção  de

entendimento. Nessa perspectiva, o instituto é relevante mesmo quando a proposta

apresentada não prospera. Reafirma-se, assim, a importância da participação, pois

os cidadãos, nesse processo, assumem seus interesses próprios, reportando-se à

esfera pública para deliberação. 
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2.1.3.4 Outros mecanismos de participação popular: orçamentos 
participativos, conselhos setoriais de política, comissões de participação 
popular 

Para  Avritzer  (2006,  p.38),  as  instituições  participativas  que  realmente  se

multiplicaram no Brasil foram os conselhos setoriais de políticas e os Orçamentos

Participativos  (Ops),  tornando-se,  assim,  as  principais  formas de participação no

Brasil. 

Os  primeiros  resultam  de  legislações  específicas  que  regulamentam  os

artigos da CF/88 sobre saúde, assistência social, criança e adolescente e políticas

urbanas. A implantação desses mecanismos no âmbito dos Municípios foi induzida

pelo  governo  federal,  na  medida  em  que  o  repasse  de  recursos  vinculados  é

condicionado à supervisão e ao controle dos conselhos. Avritzer (2006) define esses

conselhos  como  “instituições  híbridas  nas  quais  há  participação  de  atores  do

Executivo e de atores da ‘sociedade civil’ relacionados com a área temática na qual

o conselho atua”. O autor acrescenta que, segundo dados do IBGE, há conselhos de

saúde e de assistência social em quase todos os Municípios brasileiros. Silva (2000)

ressalta que tais instâncias podem ser manipuladas por grupos de interesses, até

mesmo do próprio governo.

A partir  da CF/88,  portanto,  vários mecanismos de co-gestão social  foram

introduzidos no campo das políticas públicas, permitindo que governo e população

participem  em  conjunto  de  sua  formulação,  de  seu  controle,  bem  como  do

acompanhamento  de  sua  execução.  Avritzer  (2006,  p.36)  lembra  que  essa  co-

gestão tem previsão constitucional:

Em relação à gestão das políticas públicas, o artigo 194, parágrafo único,
inciso VII, a respeito da Seguridade Social, assegura o ‘caráter democrático
e  descentralizado  da  administração,  mediante  gestão  quadripartite,  com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
governo nos órgãos colegiados’. O artigo 204, inciso II, sobre a Assistência
Social, prescreve a ‘participação da população, por meio de organizações
representativas,  na formulação das políticas e no controle das ações em
todos os níveis’. Finalmente, o artigo 227, parágrafo 1°, acerca da Família,
da Criança, do Adolescente e do Idoso, dispõe que ‘ [o] Estado promoverá
programas de assistência integral  à saúde da criança e do adolescente,
admitida  a  participação  de  entidades  não-governamentais(...)’  (Avritzer;
Dolabella, 2005). (AVRITZER, 2006, p.36).
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Dessa  forma,  esses  caminhos  abertos  pela  CF/88  permitem à  sociedade

organizada  intervir  no  processo  de  formulação  e  de  implementação  de  políticas

públicas. Silva (2000) alerta, entretanto, para o fato de que o grau de eficácia dessa

intervenção, isto é, o sucesso na obtenção dos objetivos pretendidos depende de

dois  fatores:  da  capacidade  de  manutenção  de  lideranças  autônomas,  não

manipuláveis,  e  da  capacidade  de  obtenção  de  informações  estratégicas  pelas

associações  -  informações  sobre  os  meios  legais  de  intervenção,  participação  e

controle dos governantes.

Por meio desses conselhos, as decisões relacionadas à ação governamental

passam por deliberações nas arenas de participação dos cidadãos. São “pontos de

entrada” para coalizões entre cidadãos e seus representantes. A institucionalização

desses  mecanismos  amplia  a  chance  de  o  cidadão  influenciar  a  formação  de

agendas de forma contínua (ANASTASIA, Fátima; INÁCIO, Magna).

Outra instituição participativa que tem se destacado no País é o OP, cuja

criação  não  decorre  de  previsão  constitucional,  mas  depende  de  iniciativa  do

governante – Prefeito –, quando da elaboração da proposta pelo Executivo. Avritzer

(2006, p.40) afirma que as experiências de OP tiveram, até 1997, caráter partidário,

por  serem  executadas  apenas  por  administrações  municipais  do  Partido  dos

Trabalhadores,  expandido-se  a  partir  de  então.  O  autor  informa  que  em  2004

ocorreram 170 experiências de OP, com concentração nos Estados do Rio Grande

do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais. Observa-se, ainda, que experiências como

o OP têm se ampliado no País tanto em quantidade, quanto em influência política.

Fleury  (2006,  p.  98)  também  cita  a  implantação  dos  OPs  em  diversos

Municípios brasileiros como mais um mecanismo de participação popular. No caso

do OP, o Poder Executivo deixa de elaborar a Lei Orçamentária exclusivamente e

convoca a população para participar do processo, tanto na sua formulação, quanto

no  acompanhamento  da  execução.  As  regras  e  os  critérios  são  estabelecidos

previamente e, apesar de não haver vinculação legal da decisão, há o compromisso

dos governantes de manter as decisões tomadas. Essa participação dos governados

na formulação de políticas públicas tem sido estimulada pelos governantes,  pois

assim  eles  compartilham  o  ônus  de  definir  prioridades,  além  de  obter  maior

legitimação para seus mandatos. Em vários Municípios, tanto conselhos municipais,

quanto OPs têm-se transformado em instâncias  efetivas  de gestão colegiada  de

políticas públicas (SILVA, 2000).
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Além do OP, a participação da sociedade é assegurada em todos os níveis de

governo,  de  duas  formas,  explica  Fleury  (2006,  p.98):  por  meio  das  instâncias

colegiadas de gestão, como os conselhos, e do mecanismo ascendente de formação

das políticas, as conferências. Mas a partir da análise da Carta Maior conclui-se que

no âmbito municipal encontram-se as condições mais propícias para tornar de fato

eficaz a participação da sociedade organizada no governo.

No  âmbito  do  Legislativo,  mecanismo  recente  de  participação  popular  foi

incluído na discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), tanto na

sua  elaboração  quanto  na  sua  revisão,  para  a  apresentação  de  proposições.

Estudaremos em tópico separado a participação popular na elaboração e revisão do

PMDI e do PPAG em Minas Gerais.

Para Silva (2000),  a ampliação da participação da sociedade na rotina da

política  tem  alterado  o  padrão  de  relacionamento  entre  governo  e  legislativo,

impondo mandatos responsivos. Nesse novo contexto, o eleitor que integra alguma

entidade da sociedade civil cobra mais e de forma mais informada do governante.

Reduz-se,  assim,  a  tradicional  política  de  bastidores  feita  entre  Executivo  e

Legislativo, com pouca responsividade em face dos eleitores. Segundo a autora, a

entrada da sociedade civil  na cena política é elemento essencial no processo de

democratização tanto da política, quanto das relações sociais.

Avritzer (2006, p.42) conclui que, apesar da intenção do legislador constituinte

de criar formas híbridas de relação entre a participação e a representação, esse fim

ainda não foi atingido. Acrescenta que os OPs e os conselhos, novas formas de

participação, não têm se articulado bem com as casas legislativas, que, por isso,

têm perdido legitimidade na política local.
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2.1.3.5 Exemplo da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG)

A partir  da constatação das imperfeições e insuficiências  das democracias

contemporâneas,  surge  o  desafio  de  ampliar  os  graus  de  responsiveness1 e  de

accountability2 da ordem democrática. Para isso, uma das iniciativas necessárias é a

inovação institucional, por meio da criação e da implementação de mecanismos que

propiciem a ampliação da participação política nos interstícios eleitorais 

Dahl, citado por Anastasia (1998), afirma que a “invenção” da representação

deu novo formato à democracia, que passou a ser composta por representantes e

representados, parlamentos e partidos, eleições, voto universal e secreto. Com isso,

Anastasia  (1998)  afirma  que  as  instituições  legislativas  passaram a  ter  especial

importância, uma vez que são o lugar por excelência onde ocorre a representação

política.  Mas  à  medida  que  a  sociedade  tornou-se  complexa  e  heterogênea,  a

representação política ficou limitada para expressar, na instituição, a multiplicidade

de interesses. Hoje é consenso entre os analistas políticos que as eleições não são

mecanismos  suficientes  de  controle  dos  governantes  por  parte  dos  governados.

Anastasia afirma, assim, que o exercício da democracia deve ser ampliado para

além da arena eleitoral, de forma a possibilitar que o interesse mais geral do cidadão

seja realizado, bem como que o governante seja responsabilizado por seus atos.

Para que isso ocorra, é necessário alterar o arranjo das instituições legislativas, com

vistas  ao aperfeiçoamento  da  democracia.  Coperland e  Patterson reforçam esse

argumento, ao afirmarem que institucionalização não é sinônimo de imutabilidade e

que  a  reforma  das  instituições  é  condição  necessária  para  sua  durabilidade

(COPERLAND, Gary w.; PATTERSON, Samuel C. apud ANASTASIA). 

Partindo do reconhecimento de que é necessário agir sobre as instituições,

especialmente sobre as legislativas, para aperfeiçoar a democracia, o desafio que a

autora coloca é o de identificar quais instrumentos e mecanismos institucionais são

capazes de fortalecer os laços entre representação e participação políticas.

Sartori,  citado  por  Anastasia  (1998),  observa  que  a  combinação  da

representação com o sistema de comitês é a base de funcionamento da democracia.

1responsiveness: capacidade de um ator (pessoa ou instituição) de satisfazer as preferências e
demandas a ele encaminhadas (ANASTASIA, 1998).
2 accountability: atributo de responsabilidade pública ou de prestação de contas, de um ator perante 
outro (ANASTASIA, 1998).
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Assim, a representação é constituída por meio das eleições, mas seu exercício deve

ocorrer no período entre as eleições por meio das instituições, estabelecendo-se,

dessa forma, vínculos entre representação e participação. A autora ressalta que os

resultados produzidos por essa combinação vão depender do formato institucional,

responsável pela interação entre cidadãos e representantes.

Para Anastasia (1998), um dos instrumentos da casa legislativa deve ser a

divulgação de informações sobre atividades e decisões tomadas na casa, bem como

sobre  assuntos  de  interesse  dos  cidadãos.  Isso  se  deve  ao  fato  de  os

representantes  possuírem acesso  privilegiado  à  informação,  o  que  caracteriza  a

assimetria  informacional  na  relação  representante-representado,  sendo,  portanto,

necessário  equalizar  esse  recurso  entre  os  cidadãos.  Outros  mecanismos

importantes são os que possibilitam a interação dos atores entre si  e  com seus

representantes, de forma a propiciar o debate e a construção do consenso.

A  ALMG  promoveu  uma  mudança  institucional  na  década  de  80  para

implementar  uma  política  de  comunicação  e  de  aproximação  com a  sociedade.

Foram  criados  mecanismos  de  interlocução  com  segmentos  organizados  da

sociedade como, por exemplo,  as audiências  públicas  regionais  e municipais,  os

seminários legislativos, os fóruns técnicos e os ciclos de debates. Anastasia (1998)

observa que esses mecanismos possibilitaram a vocalização das preferências dos

cidadãos, o debate das questões em pauta e a construção de um consenso. 

A autora, ao falar dessa inovação da Assembléia de Minas, questiona quais

impactos para a democracia  essas novas formas de participação política  podem

trazer.  Indaga  ainda  se  a  representação,  condição  necessária  para  viabilizar  a

democracia nas sociedades complexas, seria condição suficiente para alcançá-la ou

se seria necessário buscar seu aperfeiçoamento.

Anastasia (1998) conclui que, ao criar esses novos loci de interação, a ALMG

está promovendo as condições para a busca do consenso, o que se aproximaria da

noção  de  vontade  geral,  trazida  por  Rousseau.  Outra  vantagem  apontada  pela

autora para a iniciativa do Legislativo mineiro é o aperfeiçoamento da accountability,

uma  vez  que  permite  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  de  todo  o  processo

legislativo  pelos  participantes  dos  eventos,  e  não  apenas  a  observação  dos

resultados. Por fim, Anastasia (1998) considera que as inovações institucionais 
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introduzidas na ALMG possibilitam que os representantes sejam informados sobre

as demandas dos cidadãos e os consensos resultantes das discussões, podendo,

assim,  orientar  o  processo  legislativo  conforme  preferências  mais  universais.  A

autora,  portanto,  considera os mecanismos implementados  na ALMG no fim dos

anos  80  e  atualmente  previstos  nos  artigos  295  a  297  do  Regimento  Interno

(Capítulo  IV  -  Dos  Eventos  Institucionais)  soluções  interessantes  para  o

aperfeiçoamento da democracia, que tornaram a ALMG um lugar com mais aptidão

para captar e responder aos interesses e preferências vocalizados pela sociedade,

bem como um lugar mais passível de controle público.

Entretanto,  a  autora  (2006)  destaca que o equilíbrio  entre  os  atributos da

democracia – estabilidade política, representatividade e accountability – depende da

institucionalização  e  operação  continuada  de  mecanismos  de  vocalização  de

preferências e de accountability horizontal e vertical, além da distribuição adequada

das  capacidades  para  o  exercício  de  procedimentos  decisórios.  Accountability

horizontal  decorre do sistema de freios e contrapesos e diz respeito ao controle

permanente de um Poder instituído pelos demais. Já a accountability vertical refere-

se  ao  controle  dos  governantes  exercido  pelos  governados,  mas  normalmente

restringe-se  ao  período  eleitoral  e  a  contextos  decisórios  esporádicos,  como

referendos e plebiscitos. Dahl, citado por Anastásia (2002), afirma que o controle

público  dos  governantes  pelos  governados  poderia  ser  assegurado  de  forma

contínua por meio de instituições que permitam essa fiscalização. Dessa forma, o

accountability vertical operaria permanentemente, e não só nos interstícios eleitorais.

São exemplos  dessas instituições os OPs,  os conselhos  setoriais  de política,  as

audiências públicas de comissões, os seminários legislativos, os fóruns técnicos e,

seguramente,  as  comissões  de  participação  popular.  Tais  instituições  têm  sido

denominadas instituições híbridas, conceito que abordaremos em seguida.

3 COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DA ALMG
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3.1 Histórico da criação e da implantação

Na busca  de  se  garantir  a  participação  popular  na  democracia  brasileira,

instrumentos  reais  de  participação  foram  inseridos  no  Texto  Constitucional  da

República de 1988 e na Constituição do Estado de 1989. São eles, o plebiscito, o

referendo e a iniciativa popular de leis, conforme o já caracterizado. Entretanto, com

o passar do tempo, tais instrumentos mostraram-se ineficientes para o fim a que se

propunham. Exemplo disso é o elevado número de assinaturas requeridas para se

apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Dessa forma, fez-se necessário

gerar canais mais efetivos de participação dos cidadãos nos trabalhos legislativos.

Assim foi criada, por meio da Resolução nº 21, de 2001, na Câmara dos Deputados,

a Comissão de Legislação Participativa (CLP). Por meio da Sugestão Legislativa,

associações  da  sociedade  civil  organizada,  com  exceção  dos  partidos  políticos,

podem  propor  à  Câmara  dos  Deputados  projetos  de  lei,  decretos  legislativos,

emendas  ao  orçamento,  requerimentos.  A  CLP  é  composta  de  vinte  e  cinco

membros  efetivos  e  sua  função  principal  é  aproximar  a  sociedade  do  Poder

Legislativo, recebendo sugestões que, depois de admitidas de acordo com requisitos

formais,  serão  analisadas  quanto  ao  mérito.  Caso  concorde  com  o  mérito  da

sugestão legislativa, a CLP toma a iniciativa legislativa, caso contrário, arquiva essa

sugestão. É preciso ressaltar que não se trata do fim do mecanismo da iniciativa

popular  de  leis  -  que,  devido  à  coleta  de  assinaturas,  acaba  por  esclarecer  e

mobilizar a população -, mas sim de um novo mecanismo capaz de complementá-lo,

visto que facilita a participação da sociedade no processo legislativo.

Em 2003, foi instalada a Ouvidoria Parlamentar na ALMG. Composta de um

Ouvidor-Geral  e  de  um  Ouvidor  substituto,  nomeados  pelo  Presidente  da

Assembléia,  a  Ouvidoria  Parlamentar  age  em defesa  dos  direitos  dos  cidadãos.

Cabe  à  Ouvidoria  garantir  que  o  cidadão  seja  ouvido  e  respeitado;  receber  e

encaminhar sugestões, questionamentos, reclamações ou denúncias dos cidadãos

para  o  funcionamento  do  trabalho  parlamentar;  garantir  a  transparência  das

atividades da ALMG; prestar informações, quando solicitada, sobre o trabalho dos

Deputados  e  sobre  as  leis  aprovadas  na  Assembléia;  encaminhar  à  Mesa  da

Assembléia  sugestões  e  denúncias,  bem  como  propor  medidas  necessárias  à
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melhoria dos trabalhos; realizar audiências públicas com segmentos da sociedade

civil;  e  garantir  que  cidadãos  e  entidades  sejam  respondidos  quanto  às  suas

dúvidas, sugestões e denúncias.

A ALMG é considerada uma das pioneiras nessa caminhada de inserção do

cidadão no processo legislativo. No Regimento Interno de 1997 (arts. 296 a 297),

foram institucionalizados os eventos institucionais - seminários legislativos,  fóruns

técnicos e ciclos de debates. Tais eventos são os mecanismos que melhor atestam

a radicalidade das mudanças institucionais em direção à incorporação dos cidadãos

como  atores  no  Poder  Legislativo,  por  criarem  mecanismos  de  participação  na

proposição legislativa e no controle da atividade parlamentar e da atuação do Poder

Executivo.

Capítulo IV
DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS

Art. 295. Para subsidiar a elaboração legislativa, a Assembléia poderá
promover, por iniciativa da Mesa, eventos que possibilitem a discussão de
temas  de  competência  do  Poder  Legislativo  Estadual,  em parceria  com
entidades da sociedade civil organizada.

Art.  296.  Incluem-se,  entre  os  eventos  a  que  se  refere  o  artigo
anterior:

I  seminários legislativos;
II  fóruns técnicos. (Regimento Interno da ALMG)

Os  chamados  eventos  institucionais  visam  a  debater  temas  de  grande

interesse para a sociedade, trazendo para dentro da Assembléia diversas correntes

de  opinião,  envolvendo  especialistas  e  autoridades  de  diferentes  setores;  e  a

subsidiar  ações  legislativas,  executivas  e  de  instituições  da  sociedade  civil

vinculadas ao assunto. Esses eventos são desenvolvidos a partir de aprovação e

determinação da Mesa da Assembléia, atendendo a requerimento de um ou mais

Deputados. Esses requerimentos, por sua vez, podem decorrer de iniciativa própria

dos deputados ou de proposições levadas a eles por segmentos organizados da

sociedade. A partir dessa aprovação, um setor específico da ALMG, a Gerência de

Projetos  Institucionais,  encarrega-se  da  organização  dos  eventos,  com  outros

setores da ALMG e em parceria com instituições públicas e da sociedade civil. O

trabalho  compartilhado  demanda  conhecimento  de  um  amplo  espectro  de

instituições  públicas  e  da  sociedade  civil,  assim  como  de  seus  dirigentes  e

representantes, incluindo-se suas vinculações e posições políticas, com vistas a se

assegurar a pluralidade. 
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Os ciclos de debates têm por objetivo propiciar uma reflexão sobre temas de

relevância  na  conjuntura  nacional,  trazendo  à  Assembléia  parlamentares,

especialistas  e  autoridades  de  diferentes  setores.  Desses  eventos,  resultam

publicações  com  uma  síntese  das  exposições,  distribuídas  gratuitamente  aos

participantes  e  às  organizações  públicas  e  não  governamentais  vinculados  ao

assunto.

Os  fóruns  técnicos  contam  com  maior  participação  e,  por  isso,  são

desenvolvidos  por  meio  de  grupos de trabalho,  que discutem e deliberam sobre

relatórios  previamente  elaborados  por  redatores  de  grupo,  escolhidos  entre  os

representantes  das  instituições  públicas  e  não  governamentais  participantes  da

organização e do planejamento do evento. Esses relatórios, depois de debatidos e

aprovados, com ou sem modificações, são consolidados em um único documento,

que registra propostas e análises dos aspectos debatidos, que poderão subsidiar a

atividade  legislativa  e  as  ações  do  Poder  Executivo  e  de  demais  entidades

vinculadas à temática em questão, e que é submetido a discussão e votação em

uma  plenária  final,  que  também  elege  uma  comissão  de  representação  para  o

acompanhamento dos encaminhamentos dados às propostas aprovadas.

A lei sobre política cultural do Estado (Lei nº 11.726, de 30/12/94), a criação

do Conselho  Estadual  de  Cultura  (Lei  nº  11.484,  de  10/06/94)  e  a  proposta  de

realização do Censo Cultural, pela Secretaria do Estado de Cultura, são exemplos

de resultados dessa iniciativa. Ainda como resultados de fóruns técnicos registram-

se  a  criação  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, a lei que dispõe sobre inspeção e fiscalização de produtos de origem

animal  e  a  lei  sobre  uso,  manejo  e  conservação  do  solo.  A  Coordenadoria  de

Políticas para as Mulheres, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social, também é resultante do atendimento a demanda apresentada no documento

final do fórum técnico “Políticas para as mulheres”, realizado em agosto de 2006.

Os seminários legislativos, por sua vez, são eventos de grande porte sobre

temas  da  conjuntura  e  resultam na  aprovação  de  um documento  de  subsídio  à

atividade parlamentar. Da mesma forma que os eventos já citados, os seminários

legislativos  contam com a participação de representantes de órgãos e entidades

públicas  e  de  organizações  da  sociedade  civil  desde  seu  planejamento  e

organização.  Definida  a  pauta  do  seminário,  formam-se  comissões  técnicas

interinstitucionais, para discutir e desenvolver os subtemas propostos, produzindo,
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cada uma, um relatório propositivo,  que servirá de base para as discussões nos

grupos de trabalho. As reuniões dos grupos têm por objetivo a análise e o eventual

aperfeiçoamento desses relatórios  propositivos,  que se consolidam em um único

documento, a ser submetido a discussão e votação na plenária final.

O  documento  final  do  seminário  passa  a  constituir  subsídio  para  ações

legislativas (emendas à Constituição, deliberações, projetos de lei,  requerimentos,

entre outras). Assim como nos fóruns técnicos, uma comissão de representação,

eleita pelas entidades participantes do seminário, supervisiona a sistematização do

documento final, que contém as propostas aprovadas no encontro, e acompanha a

elaboração e a tramitação de prpoposições legislativas, tendo como fundamento o

referido documento.

Como resultado direto dos seminários legislativos, originaram-se as seguintes

leis:  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Agrícola  (Lei  nº  11.405,  de  28/1/94);

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - Funderur  (Lei nº 11.744, de 16/1/95);

Política  Estadual  de  Saneamento  Básico  (Lei  nº  11.720,  de  29/12/94);  Fundo

Estadual de Saneamento Básico (Lei nº 11.719, de 28/12/94); Fundo Estadual de

Habitação (Lei nº 11.830, de 6/7/95); Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº

11.504,  de  20/6/94);  Plano  Mineiro  de  Turismo  (Lei  nº  12.398,  de  12/12/96);

Conselho Estadual de Turismo (Lei nº 12.396, de 12/12/96); Conselho Estadual do

Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Lei nº 13.687, de 27/7/2000). Além dessas

leis,  em 1998 o  seminário  legislativo  “Direitos  humanos e  cidadania”  elaborou  e

aprovou o documento final contendo as diretrizes básicas para o Programa Estadual

de Direitos Humanos.

Observa-se, pelo exposto, que os eventos institucionais, embora contem com

expressiva  participação  popular  em seu  planejamento  e  realização,  resultam na

indicação de propostas para a ação legislativa ou do Poder Executivo, sem força de

imposição, no entanto.

Entretanto, o grande passo dado pela ALMG para incorporar e atender as

demandas  da  população  foi  a  instalação  da  Comissão  de  Participação  Popular

(CPP). Criada por meio da Resolução nº 5.212, de 9/5/2003, e regulamentada pela

Deliberação  nº  2.333,  de  4/6/2003,  pode-se  dizer  que  a  CPP institucionalizou  a

participação.

A CPP compõe-se de cinco membros efetivos, reunindo-se ordinariamente às

quintas-feiras, às 14h30min, e, com exceção de partido político com representação
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na  ALMG,  entidades  associativas  da  sociedade  civil  poderão  apresentar  à

Assembléia Proposta de Ação Legislativa (PLE).

Compete à CPP:

I - receber proposta de ação legislativa de entidade associativa da
sociedade civil, deliberar sobre ela e dar-lhe encaminhamento, nos termos
desta deliberação;

II - realizar consulta pública sobre assunto de relevante interesse
público;

III  -  promover  estudos,  pesquisas  e  debates  sobre  assunto  de
relevante interesse público;

IV -  apreciar sugestão popular para aprimoramento dos trabalhos
legislativos;

V  -  acompanhar  a  tramitação  das  proposições  originadas  de
proposta  de  ação  legislativa,  exercendo  as  prerrogativas  de  autor  da
proposição. (DELIBERAÇÃO nº 2.333, de 4/6/2003.).

É digna de nota uma diferença entre a CLP da Câmara dos Deputados e a

CPP do nosso Estado. De acordo com o § 4º do art. 4º da Deliberação nº 2.333, de

2003, que regulamenta a Resolução nº 5.212, de 2003, que cria a Comissão de

Participação  Popular  da  ALMG,  “na  hipótese  de a  ação  decorrente  da  proposta

apresentada ser de competência de outro ente da Federação, a Comissão deverá

encaminhá-la, com a indicação de sua origem e autoria, ao órgão competente”. Isso

não  acontece  no  âmbito  da  CLP.  Nessa  Comissão,  caso  seja  encaminhada

sugestão contendo matéria alheia à competência  legislativa da União,  esta será

devolvida ao proponente. Parece-nos que a atitude adotada em Minas Gerais é um

avanço em termos de legislação participativa, visto que a questão das competências

é tema que enseja problemas até mesmo para juristas renomados. 

No Brasil,  onze Estados instituíram comissões de participação popular  em

suas casas legislativas, conforme a Tabela 1, entre eles, o Estado de Minas Gerais.

Pela análise do ato normativo que criou algumas dessas comissões, observamos

algumas  peculiaridades.  As  comissões  de  participação  popular  dos  Estados  da

Paraíba e de São Paulo são compostas por 7 membros, enquanto que a do Rio

Grande do Sul possui 12 membros titulares, funcionando como comissão mista, isto

é, em conjunto com uma ou mais comissões temáticas segundo o tema abordado. A

comissão da Paraíba só recebe sugestões de iniciativa legislativa de entidade que

comprove a aprovação prévia do pedido em assembléia por meio de ata, requisito

também exigido na comissão do Acre. A Comissão de Legislação Participativa do

Acre tem como competência a fiscalização e o acompanhamento da implementação
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das leis aprovadas no Estado, bem como a promoção de estudos e debates sobre

temas jurídicos, éticos e sociais,  de interesse da comunidade.  Já a comissão da

Assembléia  do  Rio  Grande  do  Sul  não  recebe  proposições  apresentadas  por

partidos  políticos  ou  por  organismos  internacionais  e  as  proposições  que  forem

arquivadas ao final da sessão legislativa só serão desarquivadas por requerimento

do Presidente da comissão a pedido da entidade que a apresentou. A comissão do

Estado de Goiás funciona com a de Direitos Humanos e, entre suas competências,

está a de receber sugestões de iniciativa legislativa provenientes de classes sociais

organizadas, sindicatos, movimentos sociais, universidades e outras entidades. No

caso do Ceará, trata-se de projeto de iniciativa compartilhada, que tem o objetivo de

interagir com a sociedade organizada do Estado. Compete à Mesa Diretora receber

as indicações de iniciativa legislativa, que podem ser encaminhadas por entidades

da sociedade organizada legalmente constituída ou por conselhos administrativos de

caráter consultivo ou deliberativo de órgãos da administração direta ou indireta do

Estado e dos Municípios, com participação ou composição paritária da sociedade

civil.  No Ceará é vedada a apresentação de indicação de iniciativa legislativa por

partidos  políticos,  órgãos  ou  entidades  públicas,  bem  como  por  organizações

internacionais ou nacionais  não sediadas no Estado. Entre as propostas possíveis

estão,  além  de  projetos  de  lei,  requerimentos  de  audiência  pública,  pedido  de

depoimento  de  autoridade  ou  cidadão  sobre  projeto  específico,  emendas  a

proposições, até mesmo aos projetos relativos ao Orçamento. 

TABELA 1
Comissões de participação popular nas assembléias legislativas dos Estados
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Estado Nome da Comissão Ato normativo

Acre Participação Legislativa Resolução nº 147, de 2003-

Alagoas Legislação Participativa -

Ceará Projeto de Iniciativa Compartilhada Ato Normativo nº 224, de 2003

Goiás Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa Resolução nº 1218, de 2007-

Maranhão Legislação Participativa Resolução nº 449, de 2004

Mato Grosso do Sul Legislação Participativa Resolução nº 4, de 1993

Minas Gerais Participação Popular Resolução nº 5.212, de 2003

Paraíba Legislação Cidadã Resolução nº 702, de 2002

Rio Grande do Sul Participação Legislativa Popular Resolução nº 2.881, de 2003

Santa Catarina Legislação Participativa Resolução nº 13, de 2006

São Paulo Legislação Participativa Resolução nº 841, de 2004

Fonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Vale destacar a instalação, em 2007, da Comissão de Participação Popular

da  Câmara  de  Belo  Horizonte.  Criada  por  meio  da  Resolução  nº  2.054,  de

12/9/2007, tem por objetivo possibilitar o envolvimento da sociedade civil organizada

nos  projetos  e  debates  do  Legislativo  Municipal.  Essa  Comissão  tem  caráter

permanente e é composta por um representante da Mesa Diretora e um membro de

cada uma das comissões da referida Câmara.

3.2 Análise da produção legislativa

Considerada uma instituição híbrida (AVRITZER E PEREIRA, 2005), visto que

partilha  processos  deliberativos  entre  atores  da  sociedade  civil  e  do  Poder

Legislativo,  a  CPP  apresenta  algumas  particularidades  em  relação  a  outros

mecanismos de participação popular. No decorrer desses processos deliberativos,

há uma alternância da soberania - ou capacidade decisória -, que se concentra ora

na sociedade civil, ora nos parlamentares. Assim, no momento da apresentação de

uma pauta para a agenda legislativa, quando organizações e entidades vocalizam

interesses  específicos,  há  uma  concentração  de  soberania  no  pólo  societário.

Quando a CPP recebe essas demandas e as transforma em propostas de ação
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legislativa, é a fase marcada pela negociação entre sociedade civil e parlamentares.

E  finalmente  quando  essa  demanda  é  incorporada  ao  processo  legislativo,  com

tramitação própria,  vê-se uma preponderância  de soberania  no pólo  parlamentar

(MAGALHÃES, 2007).

Quanto à participação da sociedade civil na apresentação de PLEs (TABELA

2), verifica-se um número elevado de propostas desde sua instalação. Apenas em

2006, houve uma queda na apresentação de PLEs, o que provavelmente deve-se ao

fato de esse ano ter sido um ano de eleições.

Já  na  Tabela  3  podemos  observar  o  encaminhamento  das  PLEs

apresentadas na CPP.

TABELA 2
PLEs apresentadas na CPP de 2003 a 2007

2003 2004 2005 2006 2007
aprovadas 114 aprovadas 136 aprovadas 155 aprovadas 70 aprovadas 19-

PLEs

rejeitadas 97 rejeitadas 69 rejeitadas 69 rejeitadas 8 rejeitadas -8

anexadas - anexadas 4 anexadas - anexadas - anexadas -

arquivadas 2 arquivadas 4 arquivadas - arquivadas - arquivadas -

aguar. parecer - aguar. parecer 1 aguar. parecer 1 aguar. parecer - aguar. parecer 1

aguar. diligen. - aguar. diligen. - aguar. diligen. 1 aguar. diligen. - aguar. diligen. -

Total 213 214 226 78 28
Fonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

TABELA 3
Proposições originadas de PLEs apresentadas na CPP
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2003 2004 2005 2006

Reqs. s/nº
aprovados 3 aprovados 2 aprovados 2 aprovados 2

arquivados 1 arquivados 2 arquivados 1 arquivados 3

Total 4 4 3 5

Reqs. numerados

aprovados 35
anexados 5 anexados 1

aprovados 59
aprovados 57 aprovados 81

arquivados 1
arquivados 5 arquivados 4

arquivados 19
rejeitados 2 rejeitados 2

Total 36 69 88 78

Projetos de lei 0
arquivados 1 arquivados 4 arquivados 1

transf. em lei 1 anexados 3

Total 0 2 7 1
Fonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

3.2.1 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG), Lei Orçamentária Anual (LOA)

Em 2003,  após  a  apresentação  do  PMDI3,  do  PPAG4,  e  da  LOA,  a  CPP

promoveu audiências públicas a fim de dar publicidade aos planos de governo e a

aperfeiçoá-los por meio da apresentação de emendas. 

O PMDI tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico do Estado,

melhorar os indicadores sociais e reduzir as desigualdades regionais. O projeto de

lei referente ao PMDI, Projeto de Lei nº 1.117/2003, previa metas a serem cumpridas

até o ano de 2020 e estabelecia  objetivos estratégicos.  Em 2007,  o governo do

Estado apresentou projeto de lei  para atualizar o PMDI, ampliando seu horizonte

para  2003,  momento  em  que  foi  debatido  pela  sociedade  civil,  tendo  sido  11

sugestões originadas dessas discussões acatadas pelo relator.

3 PMDI ─ Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ─ Lei que estabelece as diretrizes mais gerais
da  administração  pública,  sendo  um  instrumento  de  planejamento  de  longo  prazo.  Serve  de
parâmetro para a elaboração do PPAG e não tem prazo de duração definido na Constituição.
4 PPAG ─  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  ─  É  uma  lei  que  contém as  diretrizes,  os
objetivos e as metas da administração pública para os quatro anos seguintes à sua edição, com a
previsão dos gastos de duração continuada e  de  custeio  deles decorrentes.  O PPAG vigora do
segundo ano de um governo até o primeiro ano do governo seguinte.
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Já  o  Projeto  de  Lei  nº  1.118/2003,  relativo  ao  PPAG,  procurava

operacionalizar  os  objetivos  definidos  pelo  PMDI  por  meio  de  projetos

estruturadores,  que são programas orçamentários com prioridade de execução e

garantia de aporte dos recursos previstos.

Das audiências públicas realizadas pela CPP em 2003, participaram cerca de

700 pessoas, representando 236 entidades. Como resultado dessas audiências, 32

emendas  foram  incorporadas  ao  PPAG  e  46  requerimentos  com  pedidos  de

providências a diversos órgãos e entidades do Poder Executivo foram aprovados.

Em 2004, a CPP iniciou os debates relativos ao projeto de lei de revisão do

PPAG  com  a  promoção  de  palestras,  a  fim  de  repassar  informações  sobre  os

desdobramentos das propostas apresentadas em 2003 e sobre os requisitos e as

limitações  para  apresentação  de  emendas  à  revisão  do  Plano.  Vale  ressaltar  a

importância da integração da equipe técnica da ALMG e da Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão  para  o  esclarecimento  das  funções  do  PPAG e  de  sua

integração com a LOA.

Nas  audiências  públicas  da  CPP  para  a  revisão  do  PPAG,  em  2004,

participaram aproximadamente 550 pessoas e foram apresentadas 197 propostas de

ação legislativa. Dessas propostas, 74 exerciam impacto sobre o PPAG, tendo sido

64 delas aprovadas (Tabela 4). 

Das 79 emendas apresentadas pelo Poder Legislativo do Estado ao projeto

de lei de revisão do PPAG 2004 - 2007, para o exercício de 2005, 54 tiveram origem

na CPP. Na revisão do PPAG para o exercício de 2006, 42 emendas tiveram origem

na CPP. E, finalmente, no projeto de revisão do PPAG para o exercício de 2007, 30

proposições  analisadas  por  essa  Comissão  geraram  emendas  ao  PPAG  ou  ao

Orçamento.

Diante desses números, percebe-se que a CPP não só vocaliza preferências

da sociedade civil, como também exerce um papel efetivo na concretização dessas

preferências.

TABELA 4
PLEs apresentadas ao PPAG - Orçamento
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2003 2004 2005 2006

anexadas 0 anexadas 4 anexadas 0 anexadas 0

PLEs
aprovadas 105 aprovadas 125 aprovadas 144 aprovadas 69

arquivadas 1 arquivadas 1 arquivadas 0 arquivadas 0

rejeitadas 97 rejeitadas 67 rejeitadas 68 rejeitadas 8

aguard. parecer 0 aguard. parecer 0 aguard. parecer 1 aguard. parecer 0

Total 203 197 213 77
Fonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o ideal de democracia é uma ordem política na qual as

decisões  são  tomadas  por  meio  de  interações  face-a-face  entre  os  atores

envolvidos,  conclui-se que as dificuldades  de sua realização são enormes.  E se

considerarmos a diversidade de interesses e a complexidade do mundo social da

sociedade  de  massas,  percebe-se  a  necessidade  da  democracia  representativa.

Importa destacar que representação e participação não são institutos opostos, mas

sim institutos que interagem entre si. Haveria duas formas possíveis de combinação:

a  coexistência e a  complementaridade. “Coexistência implicaria a convivência, em

níveis  diversos,  das  diferentes  formas  de  procedimentalismo,  organização

administrativa e variação de desenho institucional” (SANTOS e AVRITZER, 2003:

75). A democracia representativa, em nível nacional, coexistiria com a democracia

participativa de nível local.

A segunda forma de combinação, chamada de complementaridade, por sua

vez, indica a articulação entre democracia representativa e democracia participativa.

Pressupõe-se,  nesse  caso,  o  reconhecimento  de  que  as  institucionalidades

participativas, as formas públicas de monitoramento das ações governamentais e os

processos  de  deliberação  pública  podem  substituir  parte  do  processo  de

representação e deliberação fundados no modelo hegemônico de democracia.

Ao  contrário  do  que  pretende  este  modelo,  o  objetivo  é  associar  ao
processo  de  fortalecimento  da  democracia  local  formas  de  renovação
cultural ligadas a uma nova institucionalidade política que recoloca na pauta
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democrática  as  questões  da  pluralidade  cultural  e  da  necessidade  da
inclusão social. Tanto no caso do Brasil quanto no caso da Índia, os arranjos
participativos  permitem  a  articulação  entre  argumentação  e  justiça
distributiva e a transferência de prerrogativas do nível nacional para o nível
local  e  da  sociedade  política  para  os  próprios  arranjos  participativos.  A
democracia  representativa  é  convocada  a  incorporar  ao  debate  político-
eleitoral, propostas de reconhecimento cultural e de inclusão social. (Santos
e Avritzer, 2003: 76)

A concepção de complementaridade seria, então, distinta da concepção de

coexistência,  por  implicar  uma  decisão  da  sociedade  política  de  ampliação  da

participação, por meio da transferência ou da devolução para formas participativas

de deliberação de prerrogativas decisórias a princípio detidas pelos governantes  

aquilo que poderíamos chamar de partilhamento de soberania ou partilhamento de

capacidade decisória.

A CF/88 abarca alguns mecanismos de participação direta dos cidadãos que,

contudo,  têm  sido  ineficazes.  Diante  dessa  constatação,  o  papel  do  Poder

Legislativo assume grande importância nesse processo. Além de ser ator pivotal das

democracias representativas (ANASTASIA, 2007), o Legislativo é a instituição por

excelência da representação de interesses, entendida no sentido amplo, isto é, não

apenas do lobby, mas principalmente da sociedade organizada.

Ampliar  os  graus  de  responsiveness e  de  accountability  da  ordem

democrática  é  o  grande  desafio  das  casas  legislativas.  Uma  das  iniciativas

necessárias é a inovação institucional, por meio da criação e da implementação de

mecanismos  que  propiciem  a  ampliação  da  participação  política  nos  interstícios

eleitorais. Algumas dessas casas criaram arenas de participação popular, incluindo-

se as comissões de participação popular. Por meio dessas comissões, os cidadãos

podem vocalizar suas preferências, interferir na agenda política e exercer o controle

público.  Se  por  um  lado  a  sociedade  ganha  com  essa  inovação,  por  outro  os

parlamentares passam a conhecer as preferências da sociedade, têm um feedback

dos eleitores, e a instituição torna-se, assim, mais legítima.

Apesar da existência desse novo canal Legislativo-sociedade, é fundamental

que o Parlamento se organize para capacitar seus representantes, formando uma

base informacional ampliada, capaz de abranger múltiplas identidades, preferências

e demandas, com vistas a obter aquilo que é o melhor interesse público. Afinal, as

casas  legislativas  não  são  apenas  instâncias  deliberativas,  mas  principalmente
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espaços de reverberação dos processos de deliberação em curso nas entidades de

participação política da sociedade civil.
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