
1 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PODER LEGISLATIVO 
ESCOLA DO LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS 

PROCESSO LEGISLATIVO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU: 
suas fases e a publicidade de seus atos. 

Watson Wilton de Azevedo Rocha 

Paracatu – Minas Gerais 
2009 



2 

Watson Wilton de Azevedo Rocha 

PROCESSO LEGISLATIVO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU: 
suas fases e a publicidade de seus atos. 

Monografia para o Curso de Especialização em Poder 
Legislativo do IEC – Instituto de Educação Continuada, 
da PUC-Minas – Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. 

Orientadora: Profa. Natália de Miranda Freire 

Paracatu – Minas Gerais 
2009 



3 

A minha mãe Maria Cândida, de quem recebi os primeiros ensinamentos; a 
minha esposa Rosângela, pilar insubstituível da minha vida, e as minhas filhas 
Danielle e Deborah, para que não esqueçam que o aprendizado nunca termina. 



4 

AGRADECIMENTOS 

À minha orientadora, Professora Natália de Miranda Freire, que com 

paciência e carinho tornou possível a realização desta monografia. 

Aos professores do Curso de Especialização em Poder Legislativo, que, 

com o conhecimento profundo das áreas em que atuam, ensinaram-me a ver a 

política brasileira numa nova dimensão.  

Aos amigos de grupo: Alaôr Messias Marques Júnior, Ana Paula Barros 

Chaves, Deusemi Gomes Ferreira Júnior e Eros Ferreira Biondini, que no 

desenvolvimento do curso propiciaram o enriquecimento do meu saber. 

Aos demais colegas, que contribuíram com suas experiências nas 

discussões dos temas abordados no curso. 



5 

“De tanto ver triunfar as nulidades, 

de tanto ver prosperar a desonra, 

de tanto ver crescer a injustiça, 

de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, 

o homem chega a rir-se da honra, 

desanimar-se da justiça, 

e de ter vergonha de ser honesto.” 

Rui Barbosa. 
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RESUMO 

Esta monografia apresenta as fases do processo legislativo com ênfase à 

aplicação do princípio da publicidade, à luz das doutrinas de vários autores. Um 

estudo comparativo entre os dispositivos da Carta Magna de 1988, da Constituição 

do Estado de Minas Gerais e da Lei Orgânica do Município de Paracatu, bem como 

dos regimentos internos da Câmara dos Deputados, da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais e da Câmara Municipal de Paracatu, foi realizado no sentido 

de demonstrar as peculiaridades de cada norma. Alguns dados quantitativos são 

apresentados ao final dos estudos, demonstrando a atual situação da publicação 

dos atos municipais e das normas jurídicas no Município de Paracatu. Na conclusão 

deste trabalho, além de espelhar os problemas municipais quanto os aspectos que 

envolvem a publicidade de seus atos visam definir a eficácia da publicação, isto é, 

no sentido de dar conhecimento, de forma ampla, do conteúdo das leis 

promulgadas, aos atores envolvidos no processo decisório das políticas públicas. 

ABSTRACT 

This monograph presents the phases of the legislative process with 

emphasis to the application of the beginning of the advertising, based on the 

doctrines of some authors. A comparative study was carried out among the Great 

Letter of 1988, of the Constitution of the State of Minas Gerais and of the Organic 

Law of the City of Paracatu, as well as of the internal regulations of the House of 

representatives, of the State legislature of the State of Minas Gerais and the City 

council of Paracatu, in order to demonstrate the peculiarities of each norm. Some 

quantitative data are presented at the end of the studies, having demonstrated the 

current situation of the publication of the municipal acts and laws in Paracatu. In the 

conclusion of this work, beyond study the municipal problems how much the aspects 

that involve the advertising of its acts, aim at to determine the effectiveness of the 

publication, that is, in a way to give knowledge, of ample form, the content of the 

promulgated laws, the people involved in the process decision of the public politics. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, exemplo típico de Estado marcado pela preponderância do Direito 

legislado, a importância da escrita para a regulação dos mais variados aspectos da 

realidade social prescinde de demonstração. Por esse motivo, a Constituição 

Federal de 1988 estabelece, em seu próprio texto, as regras básicas e os princípios 

constitucionais que orientam o processo formal de elaboração das normas jurídicas 

denominado processo legislativo. Por observância compulsória, as Constituições 

Estaduais e as Leis Orgânicas Municipais também dispõem sobre o processo 

legislativo. 

O Poder Legislativo é o órgão da administração pública incumbido de 

produzir as normas jurídicas que regerão a vida em sociedade. A legística1 tem 

papel muito importante nessa produção! Antes de redigir a lei, é preciso pensá-la. 

Esse é o objeto da “legística material”, que propõe um procedimento metódico em 

etapas a fim de melhorar a eficácia da legislação (DELLEY, 2004, p.101). Segundo 

Jean-Daniel Delley, trata-se de um procedimento interativo composto de três fases. 

A primeira é a da identificação do problema a resolver por meio de intervenção 

normativa. A fase seguinte é a de determinar as metas e os objetivos a serem 

atingidos com a criação da norma jurídica, vislumbrando, assim, a situação 

desejada. A última fase diz respeito a forma de se alcançarem os objetivos 

perseguidos, avaliando os efeitos da criação, reforma e correção das leis. Destaca-

se, desta forma, a importância do legista2 na produção das normas legislativas. 

Após a realização dos procedimentos de análise da necessidade de 

intervenção normativa e da viabilidade de se alcançarem os objetivos almejados, o 

parlamentar poderá propor, na forma de proposição de lei, a criação de norma 

                                               
1 A legística pode ser definida como o saber jurídico que evoluiu com base em algumas das questões 
recorrentes na história do Direito, vale dizer, a necessidade de uma legislação mais eficaz (no sentido 
de estar disponível e atuante para a produção de efeitos), o desafio de compatibilizar o Direito 
codificado com os reclames da sociedade, o questionamento da lei como o instrumento exclusivo 
para a consecução de mudanças sociais e a necessidade de democratizar o acesso aos textos legais 
em todos os níveis. (SOARES, 2007, p.7). 
2 Por “legista” entende-se, no texto, o profissional que se ocupa da política legislativa, estudando a 
necessidade e a eficácia do tratamento de determinada matéria por meio de intervenção legiferante. 
(DELLEY, 2004, p.110). 
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jurídica, cuja tramitação deverá obedecer às regras básicas e aos princípios 

constitucionais do processo legislativo dispostos na Carta Magna de 1988. 

Destaca-se, nesta monografia, a necessidade de observância do princípio 

da publicidade na tramitação das proposições do processo legislativo, isto é, a da 

publicação dos principais atos realizados nas diversas fases do processo legislativo, 

com objetivo de dar o conhecimento desse processo aos atores interessados no 

processo decisório das políticas públicas, bem como facilitar o acesso às 

informações.



10 

2. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

Segundo afirma Wlassak (2002), “já é clássica, quase bíblica a estatuição 

dos princípios que devem reger a administração pública, estampados no sempre 

citado art. 37, caput, da nossa Constituição Federal.” 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: [...] (EC n.º 18/1998, EC n.º 19/1998, EC 
n.º 20/1998, EC n.º 34/2001, EC n.º 41/2003, EC n.º 42/2003 e EC n.º 
47/2005).3  

Wlassak (2002) acrescenta que: “pouco se comenta ou questiona a respeito 

de um desses princípios – o da publicidade – supondo-se, talvez, qua a apreensão 

se seu sentido e extensão sejam claros, ou, ao menos, facilmente percepível.”  

Verifica-se que algumas doutrinas enfatizam que o campo natural de 

aplicação do Princípio da Publicidade está no Direito Administrativo. 

A publicidade sempre foi tida como um princípio administrativo porque se 

entende que o Poder Público, por ser público, deve agir com a maior transparência 

possível, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento do que 

os administradores estão fazendo. Exige-se especialmente que se publiquem atos 

que devam surtir efeitos externos, fora dos órgãos da Administração. (SILVA, 1995, 

p.617). 

Segundo Meirelles (2003a, p.92), a publicidade é a publicação oficial do ato 

para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Daí por que as leis, 

atos e contratos administrativos que produzem conseqüências jurídicas fora dos 

órgãos que os emitem exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, 

perante as partes e terceiros. Meirelles defende que “a publicidade não é elemento 

formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo, os atos 

irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam 

para sua exeqüibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige.” 

                                               
3 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.18. 
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Para Moraes (2007, p.87), a publicidade faz-se pela inserção do ato no 

Diário Oficial ou por edital afixado no lugar próprio para divulgação dos atos 

públicos, para conhecimento do público em geral e início da produção de seus 

efeitos. As duas formas de publicidade apresentadas por Moraes buscam atender as 

exigências constitucionais, dando legalidade aos atos da Administração, para que 

possam produzir seus efeitos externos. 

Entretanto, Meirelles (2003a, p.92) defende que a publicidade é requisito de 

eficácia e moralidade e não somente um elemento formal de publicação. Se a 

publicidade é requisito de eficácia e moralidade, a publicação dos atos da 

Administração deve atender, além das exigências constitucionais, o princípio da 

eficácia, para o que se utilizarão todos os recursos disponíveis, propiciando aos 

administrados o conhecimento dos mencionados atos e o amplo acesso a todas as 

informações de interesse coletivo, para garantia da transparência da gestão pública 

e do atendimento aos anceios do povo pela moralidade na administração dos 

recursos e dos bens públicos.  

“A publicidade, como princípio da administração pública, abrange toda 
atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos 
como, também, de propiciação de conhecimento da conduta interna de 
seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em 
formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos 
e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos 
das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os 
comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos 
órgãos competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser 
examinado na repartição por qualquer interessado, e dele pode obter 
certidão ou fotocópia autenticada para os fins constitucionais”. 
(MEIRELLES, 2003a, p.93). 

O princípio da publicidade exige dos agentes políticos a obrigatoriedade de 

publicação dos principais atos e instrumentos da Administração Pública, 

possibilitando o conhecimento destes aos interessados e a todos os cidadãos. 

Cuida-se, especialmente, de oferecer transparência aos atos administrativos, para 

que os munícipes possam fiscalizar a observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência e, ainda, impugnar irregularidades ou 

ilegalidades. 

Já dizia Rui Barbosa: “A publicidade é o princípio, que preserva a justiça de 

corromper-se”. Modestamente podemos dizer que a publicidade é o princípio, que 
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exige a transparência da gestão pública e permite que os cidadãos fiscalizem a 

conduta de seus representantes nas arenas administrativa e legislativa. 



13 

3. PROCESSO LEGISLATIVO 

Segundo Boberg (2008, p.51), “o processo legislativo, lato sensu, pode ser 

compreendido sob dois aspectos: o sociológico e o jurídico”. 

Afirma, ainda, que o processo legislativo no sentido sociológico: 

“Refere-se aos estudos dos motivos pelos quais agem e reagem os 
legisladores diante dos diversos fatos ocorrentes num determinado 
momento histórico. [...] Pode-se dizer ainda, que o aspecto sociológico 
corresponde ao trabalho não burocrático, não regrado, conseqüência da 
influência da imprensa, dos lobbies dos diversos segmentos sociais 
organizados, que influenciam os legisladores na produção ou rejeição de 
uma lei”. (BOBERG, 2008, p.51).  

E que: 

“O processo legislativo jurídico é o conjunto coordenado de atos que 
disciplinam o procedimento de elaboração das leis e atos normativos, quer 
gerais, quer individuais, pelos órgãos competentes, em consonância com a 
Constituição”. (BOBERG, 2008, p.52). 

Da mesma forma, Alexandre de Moraes, em Direito Constitucional, defende 

que: 

“O termo processo legislativo pode ser compreendido num duplo sentido, 
jurídico e sociológico. Juridicamente, consiste no conjunto coordenado de 
disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos 
competentes na produção das leis e atos normativos que derivam 
diretamente da própria Constituição, enquanto sociologicamente podemos 
defini-lo como o conjunto de fatores reais que impulsionam e direcionam os 
legisladores a exercitarem suas tarefas”. (MORAES apud AZEVEDO, 2001, 
p.25).  

J. J. Gomes Canotilho, citado por Azevedo (2001, p.26), assim conceitua o 

procedimento legislativo como:  

“Designa-se por procedimento legislativo a sucessão de atos (ou de fases, 
consoante a posição doutrinal respeitante à natureza de procedimento) 
necessários para produzir um ato legislativo. A lei é o ato final do 
procedimento. [...] Deste modo, o procedimento legislativo é um complexo 
de atos, qualitativa e funcionalmente heterogêneos e autônomos, 
praticados por sujeitos diversos e dirigidos à produção de uma lei do 
Parlamento. Noutros termos: [...] o modo ou iter segundo o qual se opera a 
exteriorização do Poder Legislativo”. 
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O processo legislativo, ou procedimento legislativo para alguns autores, são 

as regras às quais os parlamentares, de todas as esferas de governo, devem 

obedecer para a elaboração, redação e consolidação das leis. Regras essas às 

quais também se sujeita o Chefe do Executivo nos âmbitos da União, do Distrito 

Federal, dos Estados e dos Municípios. Essas regras são constitucionais, pois estão 

previstas nas Constituições, federal e estadual, bem como nas Leis Orgânicas 

municipais, e, também, regimentais, porque as regras de tramitação das proposições 

estão dispostas nos Regimentos Internos das Casas Legislativas. E quanto à técnica 

legislativa de elaboração, redação e consolidação das leis, deve-se observar os 

dispositivos da Lei Complementar Federal nº 954, de 1998. 

José Afonso da Silva, citado por Boberg (2008, p.54), entende que: 

“O processo legislativo pode ser definido em termos gerais como o 
complexo de atos necessários à concretização da função legislativa do 
Estado” e, em comentários à Constituição de 1988, “como o conjunto de 
atos (iniciativa, emenda, votação, sanção e veto) realizados pelos órgãos 
do legislativo, visando a formação das leis constitucionais, 
complementares, ordinárias, resoluções e decretos legislativos”. 

Segundo Azevedo (2001, p.27): 

“A moldura formal em que se processa a elaboração legislativa serve para 
proteger princípios básicos, que garantam a legitimidade dos produtos 
legislativos, o resguardo das liberdades, a prevenção das dificuldades e a 
preservação do sistema democrático”. 

 “O processo legislativo é um conjunto concatenado de atos preordenados 

[...], realizados pelos órgãos legislativos com vistas à formação das leis em sentido 

amplo”.5 Visa à elaboração das normas jurídicas, dispostas no art. 59 da Carta 

Magna de 1988, bem como no art. 63 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 

no art. 54 da Lei Orgânica do Município de Paracatu, por meio da discussão e 

votação de proposições de lei, in verbis: 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendas à Constituição; 

                                               
4 Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, “que dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição 
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.” 
5 MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. Manual de Redação Parlamentar, 1.ed., 2005, p.25. 
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II – leis complementares; 
III – leis ordinárias; 
IV – leis delegadas; 
V – medidas provisórias; 
VI – decretos legislativos; 
VII – resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis.6  

Art. 63. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I – emenda à Constituição; 
II – lei complementar; 
III – lei ordinária; 
IV – lei delegada; ou 
V – resolução. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, a 
alteração e a consolidação das leis.7

Art. 54. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: 
I – emendas à Lei Orgânica; 
II – leis complementares; 
III – leis ordinárias; 
IV – leis delegadas; 
V – decretos legislativos; 
VI – resoluções.8

Destaca-se, por oportuno, que o dispositivo supramencionado (art. 54 da Lei 

Orgânica do Município de Paracatu), que dispõe sobre o processo legislativo, não 

prevê a regulamentação da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis 

através de Lei Complementar. Por ausência de regras próprias quanto à técnica 

legislativa, o Município observará, compulsoriamente, os dispositivos da Lei 

Complementar Federal nº 95, de 1998. De outra forma, a Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais regulamentou o processo legislativo estadual, quanto à 

técnica legislativa, através da Lei Complementar Estadual nº 789, de 2004. 

A Casa Legislativa, órgão legislativo encarregado da elaboração da lei ou 

ato normativo, deve agir em consonância com as regras do processo legislativo, 

tendo em vista que a não observância das regras possibilitará, durante a elaboração 

legislativa, o controle preventivo, que poderá ser obtido, por exemplo, por meio de 

mandado de segurança. Jorge Miranda, citado por Jampaulo Júnior (2008, p.98), 

                                               
6 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.26. 
7 MINAS GERAIS. Constituição, 1989, 13.ed., 2007, p.38. 
8 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.17. 
9 Lei Complementar n. 78, de 9 de julho de 2004, “que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a 
consolidação das leis do Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do 
Estado.” (Manual de Redação Parlamentar, 2007, p.303). 
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assevera que ele, o controle preventivo, é destinado a dificultar ou proibir a vigência 

de normas inconstitucionais. “O controle preventivo seria instrumento de extrema 

utilidade se exercido como fiscalizador de constitucionalidade, pois impediria que 

atos viciados ingressassem no ordenamento jurídico.” (JAMPAULO JÚNIOR, 2008, 

p.99). 

O parlamentar, na realização de suas funções, em especial a função 

legiferante, deve cumprir os preceitos constitucionais do processo legislativo, os 

dispositivos regimentais contidos no Regimento Interno da Casa Legislativa, bem 

como a norma vigente quanto à técnica legislativa de elaboração, redação, alteração 

e a consolidação das leis. 
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4. PODERES: LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO 

Primeiramente, faz-se necessário apresentar o início histórico da 

“separação dos poderes” no processo legislativo clássico, principalmente quanto às 

funções de cada órgão, visando compará-las com as prerrogativas desses poderes 

após a Constituição Cidadã de 1988. 

Após as Revoluções Americana e Francesa, as constituições que surgiram 

foram concebidas segundo a separação dos poderes de Charles de Montesquieu, 

em “Do Espírito das Leis”. Essas constituições, como as que as imitaram e imitam 

até nossos dias, organizam o Estado, dividindo em três seus poderes, 

especializados em determinada função, independentes e harmônicos entre si, isto é, 

Poder Legislativo, incumbido de exercer a função legislativa, Poder Executivo, 

voltado para a função administrativa, e Poder Judiciário, encarregado da função 

jurisdicional. (FERREIRA FILHO, 2007, p.59). 

A “separação dos poderes” idealizada por Montesquieu produziria o sistema 

de freios e contrapesos (check and balance), essencial para a defesa da liberdade 

individual e o equilíbrio entre os três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Segundo Montesquieu, o Legislativo incumbe ao Parlamento,10 órgão de caráter 

representativo, e a criação das leis deve ser confiada – com a sanção do monarca – 

a duas câmaras (sistema bicameral), uma destinada a representar o povo e a outra a 

representar a nobreza. 

“A democracia e a aristocracia não são, por sua natureza, Estados livres. É 
tão-só nos governos moderados que se encontra a liberdade política. 
Entretanto, ela nem sempre existe nos Estados moderados; ela só existe 
neles quando não se abusa do poder; porém, a experiência eterna nos 
mostra que todo homem que tem poder é sempre tentado a abusar dele; e 
assim irá seguindo, até que encontre limites. E – quem o diria! – até a 
própria virtude tem necessidade de limites”. 
“Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição 
das coisas, o poder contenha o poder. Uma constituição pode ser feita de 
tal forma, que ninguém será constrangido a praticar coisas que a lei não 
obriga, e a não fazer aquelas que a lei permite”. (MONTESQUIEU, 2007, p. 
164-165). 

                                               
10 Parlamento é a câmara legislativa nos países constitucionais. (MINAS GERAIS. Glossário de 
termos parlamentares, 1997, p.16).
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Na opinião de Jampaulo Júnior (2008, p.16), o princípio da separação dos 

poderes de Montesquieu foi o ponto de partida que inspirou toda a “ciência política e 

o direito constitucional dos tempos modernos”. 
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5. FASE INTRODUTÓRIA: INICIATIVA 

Para que um poder não abuse do poder, a Constituição Federal de 1988 

dispõe sobre as prerrogativas de iniciativa dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário para propor normas ou leis, de forma que “o poder contenha o poder”, ou 

seja, atue o sistema de freios e contrapesos, no qual cada órgão exerça sua função 

e também o controle sobre o outro. 

A doutrina de Jorge Miranda, citado por Jampaulo Júnior (2008, p.92-93), 

estabelece “a diferença entre iniciativa legislativa e competência legislativa, 

colocando-as como conceitos diversos: iniciativa legislativa significa propor a lei; 

competência, decretar a lei.” 

“A iniciativa não é propriamente uma fase do processo legislativo, mas sim 
o ato que o desencadeia. Em verdade, juridicamente, a iniciativa é o ato 
por que se propõe a adoção do direito novo. Tal ato é uma declaração de 
vontade, que deve ser formulada por escrito e articuladamente; ato que se 
manifesta pelo depósito do instrumento, do projeto, em mãos da autoridade 
competente”. (FERREIRA FILHO apud JAMPAULO JÚNIOR, 2008, p.91). 

Segundo Meirelles (2003a, p.640), “iniciativa é o impulso original da lei, que 

se faz através do projeto”; e para Ferreira Filho (2007, p. 73), “chama-se iniciativa o 

poder de propor a adoção de uma lei como também à apresentação do projeto junto 

ao órgão competente”. 

“Embora se use dizer que ela é uma fase do processo legislativo, 
juridicamente não o é, embora politicamente o seja. Não o é no plano 
estrito do Direito, porque se resume num ato, o depósito do projeto. Assim, 
mas correto seria afirmar que a iniciativa é o ato que desencadeia o 
processo de elaboração ou de adoção da lei”. (FERREIRA FILHO, 2007, 
p.73).  

“A iniciativa legislativa aparece, pois, como poder de estabelecer a formação 

do Direito objetivo e de poder de escolha dos interesses a serem tutelados pela 

ordem jurídica em forma de lei em sentido técnico”. (SILVA, 2007, p.135). 

Diniz, citada por Jampaulo Júnior (2008, p.89), apresenta cinco 

significações diferentes para o termo iniciativa. São elas: 
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“1. Qualidade do que concebe ou executa algo em primeiro lugar. 2. 
Prerrogativa de propor alguma coisa. 3. Ação ou efeito de ser o primeiro a 
colocar em prática uma idéia, propagando-a. 4. Forma de atividade que dá 
início a uma ação criadora. 5. Diligência”.11 (DINIZ apud JAMPAULO 
JÚNIOR, 2008, p.89).  

As Constituições, Federal e do Estado de Minas Gerais, bem como a Lei 

Orgânica do Município de Paracatu, contêm dispositivos que regulam a prerrogativa 

de propor a adoção de uma lei ou de mudanças nas leis. 

Os dispositivos constitucionais que dispõem sobre a iniciativa de Proposta 

de Emenda Constitucional são: art. 60 da Carta Magna de 1988; art. 64 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais; e o dispositivo legal que dispõe sobre a 

iniciativa de Proposta de Emenda à Lei Orgânica é o art. 55 da Lei Orgânica do 

Município de Paracatu, in verbis: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal; 
II – do Presidente da República; 
III – de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros.12

Art. 64. A Constituição poderá ser emendada por proposta: 
I – de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia Legislativa; 
II – do Governador do Estado; ou 
III – de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, manifestada pela 
maioria de cada uma delas.13

Art. 55. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 
II – do Prefeito; 
III – de iniciativa popular.14

Os artigos citados estabelecem as exigências e os órgãos que possuem a 

prerrogativa de iniciativa de propor emendas à constituição ou emendas à lei 

orgânica municipal. 

No caso das Constituições, Federal e do Estado de Minas Gerais, tanto o 

Legislativo quanto o Executivo possuem a iniciativa para propor emendas, entretanto 

                                               
11 Maria Helena Diniz, Dicionário Jurídico, vol. 2, p.842.
12 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.26. 
13 MINAS GERAIS. Constituição, 1989, 13.ed., 2007, p.39. 
14 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.17. 
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a Lei Orgânica do Município de Paracatu estende aos cidadãos a prerrogativa de 

propor emendas à Lei Orgânica, através da iniciativa popular. 

Apesar de se tratar de matéria concorrente, exigesse do Poder Legislativo 

quórum especial ou representatividade de outras Casas Legislativas para que possa 

iniciar a propositura de uma emenda constitucional ou de emenda à lei orgânica. Por 

outro lado, a Lei Orgânica do Município de Paracatu permite, conforme inciso III do 

art. 55, a apresentação de proposta de iniciativa popular sem qualquer tipo de 

quorum especial de representatividade do povo paracatuense.  

Os dispositivos que rezam sobre a iniciativa quanto à elaboração de leis 

complementares e leis ordinárias são os previstos no caput do art. 61 da 

Constituição Federal; no caput do art. 65 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais; e no art. 56 da Lei Orgânica do Município de Paracatu, na forma e nos casos 

previstos nestes Diplomas, in verbis: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.15

Art. 64. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral 
de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta 
Constituição.16

Art. 56. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, 
nos casos e na forma previstos nesta Lei Orgânica.17

A iniciativa de propor a adoção de lei complementar ou lei ordinária, nos 

âmbito federal e estadual, além de ser conferida aos membros e órgãos do 

Legislativo e do Executivo, estende-se ao Poder Judiciário, ao Procurador-Geral da 

República e aos cidadãos, nos casos previstos nas Constituições Federal e do 

Estado de Minas Gerais. No âmbito do Município de Paracatu, a prerrogativa da 

iniciativa de propor a adoção de uma lei complementar ou ordinária é do Legislativo, 

do Executivo e dos cidadãos, nos casos previstos na Lei Orgânica municipal. 

                                               
15 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.26. 
16 MINAS GERAIS. Constituição, 1989, 13.ed., 2007, p.39. 
17 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.18. 
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5.1. Iniciativa Privativa do Poder Executivo 

Segundo Montesquieu, o Poder Legislativo é incumbido de exercer a função 

legislativa e o Poder Executivo, de exercer a função administrativa. Entretanto, a 

Carga Magna de 1988 dispõe sobre a iniciativa privativa do Presidente da República 

de legislar, exclusivamente, sobre determinados assuntos, bem como de adotar 

medidas provisórias com força de lei.  

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, Ao Procurador-Geral da República e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. (EC nº 
18/98 e EC nº 32/2001). 
§ 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II – disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, 
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da 
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administrtação pública, 
observado o disposto no art. 84, VI; 
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
promoção, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva. [...] 
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional. [...]18

Da mesma forma, a Constituição do Estado de Minas Gerais, no inciso III do 

art. 66, dispõe sobre as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado:  

Art. 66. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta 
Constituição: 
[...] 
III – do Governador do Estado: 
a) a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar; 

                                               
18 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.26. 
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b) a criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica 
e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
c) regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da 
administração direta, autárquica e fundacional, incluído o provimento de 
cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de militar para 
a inatividade; 
d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedade de economia 
mista e demais  entidades sob controle direto ou indireto do Estado; 
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão 
autônomo e entidade da administração indireta; 
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia 
Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração Pública, 
respeitada a competência normativa da União; 
g) os planos plurianuais; 
h) as diretrizes orçamentárias; 
i) os orçamentos anuais; [...]19

De forma compulsória, o Município de Paracatu, através do art. 57 de sua 

Lei Orgânica, legislou sobre matérias de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal. 

Art. 57. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham 
sobre: 
I – a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções da 
Administração direta e indireta do Município, ou aumento de sua 
remuneração; 
II – regime jurídico dos servidores; 
III – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta 
e indireta do Município; 
IV – orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual.20

O rol de matérias de iniciativa privativa ou exclusiva do Chefe do Poder 

Executivo é extremamente amplo e abrange quase todas as áreas do Direito. As 

matérias de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo limitam, drasticamente, 

as matérias de iniciativa do Poder Legislativo e, conseqüentemente, reduzem a 

função legislativa idealizada por Montesquieu. 

5.2. Iniciativa Privativa do Poder Legislativo 

Diagnosticado o forte poder de iniciativa do Chefe do Executivo nas 

Constituições da República e do Estado de Minas Gerais, bem como na Lei 

                                               
19 MINAS GERAIS. Constituição, 1989, 13.ed., 2007, p.40. 
20 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.18. 
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Orgânica do Município de Paracatu, registra-se que os parlamentares legislaram 

sobre as poucas matérias de iniciativa privativa do Poder Legislativo. 

Na Constituição da República, as matérias cuja iniciativa é privativa dos 

órgãos do Legislativo federal – Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos 

Deputados – não foram dispostas na seção do Processo Legislativo, mas incluídas 

nos dispositivos que tratam das competências exclusivas desses órgãos, quais 

sejam os arts. 49, V e VII, 51, III e IV, e 52, XII e XIII: 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
[...] 
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 
[...] 
VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 
2º, I; 
[...].  

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 
[...] 
III – elaborar seu regimento interno; 
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 
[...]. 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
[...] 
XII – elaborar seu regimento interno; 
XIII – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 
[...].21

  

De outra forma, na Constituição estadual, as matérias de iniciativa privativa 

da Mesa da Assembléia foram dispostas no art. 66, inciso I, in verbis:  

Art. 66. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta 
Constituição: 
[...] 
I – da Mesa da Assembléia: 
a) o Regimento Interno da Assembléia Legislativa; 
b) a remuneração do Deputado, em cada legislatura, para a subseqüente, 
observado o disposto nos arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da 
Constituição da República; 

                                               
21 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.23-24.
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c) a remuneração, para cada exercísio financeiro, do Governador, do Vice-
Governador e do Secretário de Estado, observado o disposto nos arts. 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição da República; 
d) o regulamento geral, que disporá sobre a organização da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, seu funcionamento, sua polícia, criação, 
transformação ou extinção de cargo, emprego e funçao, regime jurídico de 
seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto 
nos arts. 24, §§ 1º e 2º, e 32; 
e) a criação de entidades da administração indireta da Assembléia 
Legislativa; 
f) a autorização para o Governador ausentar-se do Estado, e o Vice-
Governador, do País, quando a ausência exceder a quinze dias; 
g) a mudança temporária da sede da Assembléia Legislativa; [...]22

De forma semelhante à adotada na Constituição da República em relação 

aos órgãos do Legislativo federal, as matérias de iniciativa privativa da Câmara 

Municipal de Paracatu foram incluídas nos dispositivos da Lei Orgânica municipal 

que tratam das competências exclusivas dessa Casa Legislativa, relacionadas no 

art. 26, I, III, IV e XIX, in verbis: 

  

Art. 26. Compete exclusivamente à Câmara Municipal, entre outras, as 
seguintes atribuições: 
I – elaborar seu Regimento Interno; 
[...] 
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação e extinção de cargos, empregos ou funções, e a iniciativa de 
lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 
IV – fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos 
Secretários Municipais, mediante lei de sua iniciativa, observado o disposto 
na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica; 
[...] 
XIX – conceder títulos honoríficos a pessoas que, reconhecidamente, 
tenham prestado relevantes serviços ao Município ou nele se destacado 
pela atuação exemplar na vida pública ou particular, mediante proposta 
pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal.23

5.3. Iniciativa Popular 

Não serão objeto de apreciação, nesta monografia, as matérias de iniciativa 

privativa do Poder Judiciário, tendo em vista a ausência de um Poder Judiciário na 

esfera municipal, e, conseqüentemente, a falta de parâmetros para uma análise 
                                               
22 MINAS GERAIS. Constituição, 1989, 13.ed., 2007, p.39-40. 
23 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.8-9. 
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comparativa com as demais esferas de governo. Destarte, destaca-se a iniciativa 

popular da Constituição Cidadã de 1988, ou seja, aos cidadãos foi dado o direito de 

iniciar o processo legislativo com a propositura de um projeto de lei de sua autoria. 

A Magna Carta de 1988, quando trata dos Direitos Políticos, dispõe em seu 

art. 14 que: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

plebiscito; referendo; e iniciativa popular.24

Dispõe, também, sobre a iniciativa popular nas esferas federal, estadual e 

municipal. Estabelece no § 2º do art. 61 que “a iniciativa popular pode ser exercida 

pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 

mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 

Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um 

deles”.25 “A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual”,26

prevê o § 4º do art. 27. O art. 29 estabelece que “o Município reger-se-á por lei 

orgânica, [...], atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 

Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: [...] XIII – iniciativa 

popular de projeto de lei de interesse específico do Município, da cidade, ou de 

bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado”.27

Ferraz (2007, p. 84) defende a iniciativa popular como um instituto de 

democracia participativa que permite aos cidadãos apresentar diretamente ao Poder 

Legislativo projetos de lei a respeito de assuntos em geral, exceto os de iniciativa 

privativa de algum órgão. Acrescenta que não temos um verdadeiro processo 

legislativo popular, na medida em que a iniciativa popular se restringe à 

apresentação do projeto de lei. 

Jampaulo Júnior (2008) manifesta-se dizendo que: 

“O objetivo dessa modalidade de iniciativa legislativa é fazer com que o 
eleitorado também participe do processo legislativo, apresentando projetos 
de lei. Esse entendimento funda-se no fato de que o poder de deflagrar o 
processo legislativo não deve ficar restrito apenas aos parlamentares, ao 
Executivo ou ao Judiciário”. (JAMPAULO JÚNIOR, 2008, p.97). 

                                               
24 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.12. 
25 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.26. 
26 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.16. 
27 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.16-17.
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Ferreira Filho (2007, p.207-208) defende a iniciativa popular como um ato 

coletivo e de caráter geral, já que não está adstrita a matérias determinadas, e 

entende que se trata de um instituto decorativo, em face das rigorosas exigências, 

estabelecidas no § 2º do art. 61. “Tal previsão é justamente a faculdade que a lei 

confere aos cidadãos de poder movimentar o processo legislativo através de um 

instituto de soberania popular,28 a saber, a iniciativa popular, corolário que é do 

princípio democrático”. diz Ribeiro Júnior (2005, p.6). 

“A iniciativa popular, em linhas gerais, é o instrumento segundo o qual a 
Constituição viabiliza, formalmente, a possibilidade de os cidadãos serem 
os responsáveis diretos pela propositura de um projeto de lei. Criada pelo 
constituinte originário, ela é um dos expoentes da soberania popular (art. 
14, III, da Constituição), onde os cidadãos, reunidos e organizados nos 
termos do art. 61, § 2º, da Constituição, podem apresentar à Câmara dos 
Deputados um projeto de lei oriundo da mais legítima vontade social”. 
(RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p.3). 

O Estado de Minas Gerais regulamentou o § 4º do art. 27 da Constituição 

Federal, dispondo sobre a iniciativa popular do processo legislativo estadual no art. 

67, § 1º, da sua Constituição; e o Município de Paracatu, compulsoriamente, 

regulamentou no art. 58 de sua Lei Orgânica a iniciativa popular, para que os 

cidadãos possam deflagrar o processo legislativo municipal: 

Art. 67. Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, 
previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Assembléia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no 
mínimo, dez mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade 
associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela 
idoneidade das assinaturas. 
§ 1º. Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser 
eleitores alistados na Capital do Estado.29  

Art. 58. A iniciativa popular deverá ser exercida pela apresentação, à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) dos eleitores inscritos no Município.30

                                               
28 “[...] o princípio da soberania popular compendia as regras básicas de governo e de organização 
estrutural do ordenamento jurídico, sendo, ao mesmo passo, fonte de todo o poder que legitima a 
autoridade e se exerce nos limites consensuais do contrato social. Encarna o princípio do governo 
democrático e soberano, cujo sujeito e destinatário na concretude do sistema é o cidadão”. 
(BONAVIDES apud RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p.6). 
29 MINAS GERAIS. Constituição, 1989, 13.ed., 2007, p.41. 
30 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.18. 



28 

5.4. Vício de Iniciativa 

A Carta Magna de 1988 e a Constituição do Estado de Minas Gerais, bem 

como a Lei Orgânica do Município de Paracatu, contêm regras rígidas sobre a 

iniciativa das leis, regras que têm que ser observadas no processo de formação das 

leis, sob pena de estas padecerem do vício de inconstitucionalidade por defeito de 

iniciativa. O vício de iniciativa tem sido a causa mais comum de inconstitucionalidade 

formal, porque se dá, pela usurpação da competência constitucional estabelecida, 

principalmente pelo desrespeito às regras de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder 

Executivo. (SILVA, 2007, p.346). 

Jampaulo Júnior (2007, p.119) defende que a competência legislativa não 

pode ser exercida indiferentemente, pois há matérias de iniciativa reservada para 

determinados titulares, de sorte que o ato será inválido quando a iniciativa legislativa 

for tomada por outrem que não seu titular.31

“É fato cristalino que, toda vez que a Constituição atribui competência 
reservada a um órgão ou pessoa, ela está negando a qualquer outro a 
condição de titular da iniciativa, proibindo a deflagração do processo 
legislativo por agente estranho, desprovido da necessária competência em 
razão da matéria”. (JAMPAULO JÚNIOR, 2007, p.120). 

Destarte, pode-se concluir que é inadmissível a deflagração do processo 

legislativo, em relação a matérias de iniciativa privativa, por outrem que não o titular 

da exclusividade, para que não haja usurpação da competência constitucional a 

invalidar a lei por vício de inconstitucionalidade por defeito de iniciativa.  

“Por mais hábeis que sejam os elaboradores de um código, logo depois de 
promulgado surgem dificuldades e dúvidas sobre a aplicação de 
dispositivos bem redigidos. Uma centena de homens cultos e 
experimentados seria incapaz de abranger em sua visão lúcida a infinita 
variedade dos conflitos de interesses entre os homens. Não perdura o 
acordo estabelecido, entre o texto expresso e as realidades objetivas”.  
“Fixou-se o Direito Positivo; porém a vida continua, evolve, desdobra-se em 
atividades diversas, manifesta-se sob aspectos múltiplos: morais, sociais, 

                                               
31 Melhor explicando, quando o texto constitucional, em razão da matéria, delegou ao Chefe do 
Executivo o privilégio da iniciativa de certos projetos de lei, o fez visando ao dirigente maior da 
Administração, ou seja, quem detinha competência para analisar a oportunidade, ou não, da 
apresentação – momento oportuno e conveniente – de certas propostas ao Legislativo. (CAIO 
TÁCITO apud JAMPAULO JÚNIOR, 2007, p.119). 
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econômicos. Transformam-se as situações, interesses e negócios que teve 
o Código em mira regular. Surgem fenômenos imprevistos, espalham-se 
novas idéias, a técnica revela coisas cuja existência ninguém poderia 
presumir quando o texto foi elaborado. Nem por isso se deve censurar o 
legislador, nem reformar a sua obra. A letra permanece: apenas o sentido 
se adapta às mudanças que a evolução opera na vida social”.32

(MAXIMILIANO apud RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p.2).

Para Ribeiro Júnior (2005, p.2), por mais que os homens dediquem suas 

melhores horas para a construção de um super-sistema jurídico – puro, dogmatizado 

e calculista – nenhum “super-sistema” será capaz de imaginar para si a condição de 

auto-suficiência. [...]. Decerto, independentemente do tempo e do lugar, sempre vão 

existir as lacunas, os hiatos, as divergências, e, para dirimir todas elas, sempre vai 

existir a interpretação.  

Bercovici (2005) manifesta-se sobre eventual vício de iniciativa legislativa do 

projeto de iniciativa popular dispondo sobre a criação do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS, do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social – FNHIS e seu Conselho Gestor, em virtude do disposto no artigo 

61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal de 1988, que dispõe ser de iniciativa 

privativa do Presidente da República leis que versem sobre a criação e extinção de 

Ministérios e órgãos da Administração Pública. 

O citado autor interpreta a iniciativa popular como uma das formas de 

exercício da soberania popular, verbis: 

“A iniciativa popular é prevista no artigo 14, III da Constituição de 1988 
como uma das formas de exercício da soberania popular, que é um dos 
fundamentos da República, consoante o parágrafo único do artigo 1º da 
Constituição. O artigo 61 do texto constitucional expressa que a iniciativa 
legislativa também compete aos cidadãos, nos casos e formas previstos 
pela Constituição. A única regulação da iniciativa popular existente na 
Constituição de 1988 está presente no artigo 61, § 2º, que prescreve que 
os projetos de iniciativa popular devem ser subscritos por mais de 1% do 
eleitorado nacional, distribuído em pelo menos cinco Estados, com não 
menos de três décimos por cento de eleitores de cada um deles”. 
“Os defensores da limitação dos projetos de iniciativa popular por eventual 
vício de iniciativa estão interpretando o texto constitucional parcialmente, 
não como uma unidade. Estão utilizando o disposto no artigo 61, § 1º da 
Constituição, uma limitação circunstancial, como veremos, como obstáculo 
absoluto à soberania popular”.  
“A previsão da competência privativa do Presidente da República no artigo 
61, § 1º, [...], é decorrência do fortalecimento do Poder Executivo nos 
Estados contemporâneos, visto como o Poder do Estado mais capacitado a 
atuar decisivamente na elaboração e concretização das políticas públicas. 

                                               
32 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p.12. 
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Ou seja, trata-se de um dos instrumentos de atuação do Poder Executivo 
no contexto da sua relação com os demais Poderes constituídos. A 
iniciativa legislativa privativa do Presidente da República é uma limitação 
prevista neste contexto de equilíbrio e harmonia entre os Poderes”.  
“A iniciativa popular não é limitada pelo poder de iniciativa do Executivo. 
Não se trata de usurpação de funções ou de competências entre Poderes 
constituídos. O povo não é um Poder do Estado, controlado e limitado 
pelos demais Poderes. [...]. O povo é o soberano no Estado Democrático. A 
questão da iniciativa popular, portanto, diz respeito à questão sobre quem é 
o soberano no Estado Democrático de Direito, da relação entre poder 
constituinte e poderes constituídos. A limitação da iniciativa legislativa 
popular nada mais é, como afirmou Maria Victoria de Mesquita Benevides, 
de uma tentativa de bloqueio da participação popular pelos poderes 
constituídos”.33

“Os defensores da limitação dos projetos de iniciativa popular estão, na 
realidade, confundindo a posição institucional do Poder Legislativo e da 
Presidência da República no regime constitucional. [...]. Sua argumentação 
confunde a posição constitucional dos Poderes do Estado. De poderes 
constituídos, que efetivamente são, portanto, submetidos aos limites da 
Constituição e da lei, passariam a verdadeiros soberanos, sem nenhuma 
espécie de controle. Afinal, o soberano é absoluto, o que significa 
incontrolável, não necessariamente totalitário ou autoritário”.  
“A questão da soberania é essencial, pois permite reflexões conjuntas 
sobre o direito e a política. A soberania, qualidade essencial do Estado, é 
também aqui entendida como um sinônimo de poder do Estado [...], cuja 
unidade não impede a divisão vertical (federalismo) ou horizontal 
(organização dos poderes) de seu exercício. Ambos os aspectos da 
soberania, absoluta internamente e relativa externamente, são 
indissociáveis”.  
“Como defende Paulo Bonavides, a legitimidade precisa ser repolitizada, a 
soberania popular deve ser efetiva. E, em uma democracia, o ponto 
fundamental é entender o povo como o sujeito da soberania, ou seja, há 
uma completa identificação entre soberania estatal e soberania popular”.  
“A iniciativa popular nada mais é que uma das formas de manifestação da 
soberania popular e da vontade constituinte do povo perante os Poderes 
constituídos. Não se pode fechar os olhos para a realidade constitucional, 
absolutizando as soluções constitucionais históricas do liberalismo como 
atemporais. [...]. O poder constituinte refere-se ao povo real, não ao 
idealismo jusnaturalista ou à norma fundamental pressuposta, pois diz 
respeito à força e autoridade do povo para estabelecer a Constituição com 
pretensão normativa, para mantê-la e revogá-la. O poder constituinte não 
se limita a estabelecer a Constituição, mas tem existência permanente, 
pois dele deriva a própria força normativa da Constituição”. 
“A democracia também não pode ser reduzida a um mero princípio 
constitucional. Como bem afirma Friedrich Müller, o Estado Constitucional 
foi conquistado no combate contra a falta do Estado de Direito e da 
democracia e este combate continua, pois a democracia deve ser cumprida 
no cotidiano para a realização dos direitos fundamentais, como o direito à 
habitação, previsto no artigo 6º da Constituição de 1988 e objeto do 
presente projeto de iniciativa popular. A democracia e a soberania popular 
pressupõem a titularidade do poder do Estado, cuja legitimação e decisão 
surgem do povo. A legitimidade da Constituição está vinculada ao povo e o 
povo é uma realidade concreta”. 
“Diante da argumentação exposta, concluímos pela inexistência de vício 
formal do projeto de iniciativa popular PLC nº 36/2004, pois a restrição do 

                                               
33 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A Cidadania Ativa: Referendo, Plebiscito e Iniciativa 
Popular, São Paulo, Ática, 1991, pp. 164-169. 
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artigo 61, § 1º da Constituição não se aplica aos projetos de iniciativa 
popular”. (BERCOVICI, 2005). 

O projeto de iniciativa popular PLC nº 36/2004 foi aprovado pelo Congresso 

Nacional e o Presidente da República o sancionou na forma da Lei Federal nº 

11.124, de 16 de junho de 2005, dispondo sobre a criação do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS, do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social – FNHIS e seu Conselho Gestor.  

Destarte, “é dever do intérprete, sempre que estiver analisando uma norma 

– principalmente se esta dá ensejo a uma interpretação literal – observar, antes de 

qualquer outra coisa, se a citada norma dá a ele um espaço de interpretação que lhe 

possibilite adotar uma outra ótica, que não apenas a literal”. (RIBEIRO JÚNIOR, 

2005, p.5.)  

A esse respeito, imprescindível também é a lição de Jorge Miranda: “Há 

sempre que interpretar a Constituição como há sempre que interpretar a lei. Só 

através dessa tarefa se passa da leitura política, ideológica ou simplesmente 

empírica para a leitura jurídica do texto constitucional, seja ele qual for. Só através 

dela, a partir da letra, mas sem se parar na letra, se encontra a norma ou o sentido 

da norma”.34 (MIRANDA apud RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p.5). 

                                               
34 MIRANDA, Jorge. Manual do Direito Constitucional. Introdução a Teoria da Constituição, Tomo II. 
2ª edição. Coimbra Editora Ltda. p.224. 
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6. FASE CONSTITUTIVA OU INSTRUTÓRIA

A fase constitutiva ou instrutória tem seu início após a realização do ato de 

iniciativa, ou seja, o da apresentação da proposição legislativa na Casa Legislativa.  

A fase instrutória refere-se à etapa na qual se busca conhecer melhor tanto 
a proposição legislativa em exame, como a realidade sobre a qual incidirá a 
lei e o problema que ela busca resolver. Ela se refere notadamente ao 
trabalho das comissões, mas abarca a discussão que ocorre em plenário, 
quando novos elementos sobre a proposição e o seu contexto social 
podem ser expostos e explorados. (RIBEIRO, 2007, p.57). 

A Câmara dos Deputados, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais e a Câmara do Município de Paracatu possuem, em seus respectivos 

Regimentos Internos, artigos que regulamentam a recepção das proposições 

legislativas, in verbis: 

Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa será numerada, datada, 
despachada às Comissões competentes e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados e em avulsos, para serem distribuídos aos Deputados, às 
Lideranças e Comissões. 
§ 1º. Além do que estabelece o art. 125, a Presidência devolverá ao Autor 
qualquer proposição que: 
I – não estiver devidamente formalizada e em termo;
II – versar sobre matéria: 
a) alheia à competência da Câmara; 
b) evidentemente inconstitucional; 
c) anti-regimental.35

Art. 173. O Presidente da Assembléia só receberá proposição que 
satisfaça os seguintes requisitos: 
I – esteja redigida com clareza e observância da técnica legislativa; 
II – esteja em conformidade com o texto constitucional e com este 
Regimento; 
III – não guarde identidade nem semelhança com outra em tramitação; 
IV – não constitua matéria prejudicada.36

Art. 176. O Presidente da Câmara só recebe proposição redigida com 
clareza e observância da técnica legislativa e do estilo parlamentar.37

                                               
35 BRASIL. Câmara dos Deputados, Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 1989, 7.ed., 2006, 
p.119. 
36 MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa, Regimento Interno da Assembléia Legislativa, 1997, 
7.ed., 2006, p.110. 
37 PARACATU. Câmara Municipal, Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracatu, 1996. 
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Percebe-se que os citados dispositivos regimentais estabelecem requisitos 

essenciais para a formulação da proposição legislativa, ou seja, ser redigida com 

clareza, técnica legislativa e notadamente constitucional. Com base nestas 

disposições poderia-se chegar à conclusão que a proposição recepcionada pela 

autoridade do Legislativo e aprovada pelos parlamentares, transformar-se-ia em 

normas de fácil entendimento e especialmente constitucionais. Entretanto, não é 

esta a realidade, face o alto índice de inconstitucionalidade dos projetos aprovados. 

A proposição legislativa, acolhida pelo Presidente da Casa, será publicada, 

visando dar conhecimento e divulgação sobre a matéria em tramitação, bem como 

transparência da gestão pública, ou seja, atendendo ao princípio da publicidade. 

“A publicação dos projetos de lei, nos Estados, no Distrito Federal a 
Municípios de maior densidade demográfica, será, igualmente, através do 
Diário Oficial. Geralmente, nos Municípios menores, a publicação é feita 
nos jornais locais ou regionais. Diante do princípio da publicidade, na 
inexistência dos aludidos periódicos, é comum afixar o projeto de lei em 
edital, geralmente nos próprios recintos das Câmaras Municipais ou nas 
Prefeituras”. (BOBERG, 2008, p.95). 

Compete ao Presidente da Câmara do Município de Paracatu, como Chefe 

do Legislativo, determinar a publicação ou a divulgação de matéria de interesse da 

Casa, especialmente as de caráter obrigatório, bem como fazer publicar os atos 

legislativos que promulgar.  

Depois de publicada, a proposição legislativa será distribuída, via despacho 

do Presidente, às Comissões Permanentes,38 onde será instruída, para serem 

emitidos os pareceres sobre a matéria. Obrigatoriamente a proposição deverá ser 

distribuída à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, para o exame dos 

aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de 

técnica legislativa, e, quando for o caso, nas demais comissões técnicas para 

pronunciar-se sobre o seu mérito. 

No exame pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça “é 

fundamental promover o confronto da proposição com as legislações federal, 

estadual e municipal sobre a matéria, para se certificar de que o Município exercerá 

sua competência legislativa nos limites que lhe foram reservados. Deve-se 

                                               
38 Comissões permanentes são aquelas que a Câmara institui em seu regimento, como órgãos 
internos e especializados da própria corporação, para examinar e emitir parecer prévio a respeito das 
proposições que devam ser objeto de discussão e votação do plenário. (MEIRELLES, 2003b, p.627).  
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confrontar a proposição também com a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal, se existente”, recomenda Ribeiro (2007, pp.58-59). 

Se a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça concluir pela 

inconstitucionalidade da proposição, esta será encaminhada à Mesa, para inclusão 

do parecer da Ordem do Dia, para deliberação do Plenário quanto à aprovação ou 

rejeição do parecer de inconstitucionalidade.  

Art. 189. Quando a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça 
concluir pela inconstitucionalidade da proposição, será esta enviada à 
Mesa da Câmara, para inclusão do parecer na Ordem do Dia. 
Parágrafo único. Se o Plenário rejeitar o parecer, será a proposição 
encaminhada às outras comissões a que tiver sido distribuída.39

A decisão do Plenário é soberana para aprovar ou rejeitar o parecer de 

inconstitucionalidade, conforme dispõe o supracitado artigo do Regimento Interno da 

Câmara do Município de Paracatu. De forma semelhante, os Regimentos Internos da 

Câmara dos Deputados e da Assembléia Legislativa de Minas Gerais dispõe sobre a 

decisão do Plenário, in verbis: 

Art. 147. Reconhecidas, pelo Plenário, a constitucionalidade e a 
juridicidade ou a adequação financeira e orçamentária da proposição, não 
poderão essas preliminares ser novamente arguidas em contrário.40

Art. 180. A proposição será arquivada no fim da legislatura ou, no seu 
curso, quando: 
I – for concluída a sua tramitação; 
II – for considerada inconstitucional, ilegal ou antijurídica pelo Plenário; [...] 
41

A fase da deliberação é propriamente constitutiva da lei, no sentido de que 

nela e por ela o Legislativo estabelece as regras jurídicas novas. O exame do projeto 

por comissão, ou comissões, a nosso ver, se inscreve no processo de deliberação, 

sendo conveniente para preparar uma decisão esclarecida e consciente. 

(FERREIRA FILHO, 2007, pp.211-212). 

                                               
39 PARACATU. Câmara Municipal, Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracatu, 1996. 
40 BRASIL. Câmara dos Deputados, Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 1989, 7.ed., 2006, 
p.124. 
41 MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa, Regimento Interno da Assembléia Legislativa, 1997, 
7.ed., 2006, p.113. 
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“Esta é a fase da deliberação parlamentar, em que o projeto de lei, após 
sua tramitação normal, será ou não aprovado. A deliberação é 
propriamente considerada a fase constitutiva da lei, quando, após 
pareceres das comissões, emendas ao projeto, discussão, votação e 
aprovação pelos parlamentares, o Poder Legislativo propõe a inovação da 
ordem jurídica”. (BOBERG, 2008, pp. 94-95).

O Presidente da Comissão distribuirá a proposição legislativa ao Relator até 

o primeiro dia subseqüente ao recebimento, para que, no prazo regimental, examine 

e emita parecer,42 que deve concluir pela aprovação ou rejeição da matéria. 

“O parecer, salvo quando a Comissão tem competência conclusiva, é uma 

peça meramente opinativa que visa recomendar ao Plenário o procedimento 

adequado diante de determinada proposição”, diz Ribeiro (2007, p.60). A decisão da 

Comissão se dará mediante parecer do Relator designado pelo Presidente da 

Comissão.43 O parecer é um ato do processo legislativo e, como tal, deve ser 

publicado. 

“A definição do relator é uma decisão muito relevante tanto para a 
proposição em exame quanto para os parlamentares, na medida em que a 
relatoria de matérias importantes confere visibilidade e prestígio aos 
relatores. A designação do relator é, como regra, competência do 
Presidente da Comissão, razão de desequilíbrio entre maioria e minoria, 
pois a maioria detém a presidência das comissões mais importantes, de 
forma que as proposições mais importantes nestas comissões são sempre 
distribuídas para os relatores que integram a maioria. Não há uma 
distribuição de relatoria eqüitativa [...]. A distribuição da relatoria deveria 
ocorrer por sorteio, como ocorre no ajuizamento de ações do Judiciário”. 
(RIBEIRO, 2007, pp.57-58). 

O Presidente da Comissão deve convocar os membros efetivos, através da 

publicação de Edital, para reunirem-se em dia e hora previamente fixados, visando 

deliberar sobre os pareceres das matérias em trâmite. Lido ou dispensada à leitura 

do parecer, este será submetido à discussão. Durante a discussão, o membro da 

comissão pode propor emenda,44 subemenda,45 substitutivo,46 ou diligências que 

                                               
42 Os pareceres das comissões permanentes não obrigam o plenário, e seu desacolhimento não 
infrige qualquer princípio informativo do procedimento legislativo, mesmo porque a proposição pode 
ser inatacável sob o prisma técnico, e ser inconveniente ou inoportuna do ponto de vista político – e 
este aspecto é reservado à consideração e deliberação dos vereadores. (MEIRELLES, 2003b, p. 
629). 
43 Art. 41, VI, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; Art. 120, V, do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; e Art. 123, VI, do Regimento Interno da Câmara do 
Município de Paracatu. 
44 Emendas são proposições ou propostas de direito novo apresentadas como acessórias ou 
secundárias de outras. (JAMPAULO JÚNIOR, 2008, p.67). 
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possam subsidiar a manifestação da comissão. Encerrada a discussão, passa-se à 

votação do parecer. Se este for rejeitado designar-se-á novo relator, e se aprovado, 

o parecer será encaminhado à Mesa para inclusão na Ordem do Dia em primeiro 

turno. 

Art. 197. Enviado à Mesa, o parecer será publicado, incluindo-se o projeto 
na Ordem do Dia em primeiro turno. 
§ 1º. No decorrer da discussão em primeiro turno, poderão ser 
apresentadas emendas e substitutivos. 
§ 2º. Encerrada a discussão, são submetidos à votação em primeiro turno o 
projeto e os respectivos pareceres. 
§ 3º. Rejeitada em primeiro turno, o projeto é arquivado. 
§ 4º. A inclusão do projeto em primeiro turno ou votação única deverá ser 
precedida de anúncio da Ordem do Dia com prazo mínimo de quarenta e 
oito horas de antecedência. 47  

O Plenário é o órgão propriamente legislativo da Câmara. Suas atribuições, 

políticas por excelência, são deliberativas e legislativas, em contraste com as da 

Mesa, que são administrativas e executivas. (MEIRELLES, 2003b, p.621). 

“A atribuição do plenário é deliberar na forma regimental, votando leis48, 
decretos legislativos49, resoluções50 e proposições inominadas51 de 
interesse da Administração municipal. Mas essa atribuição há que ser 
exercida com atendimento do processo legislativo e das prescrições 
regimentais, elaborando as leis e demais atos de sua alçada com técnica e 
redação apropriadas [...]”. (MEIRELLES, 2003b, p.636). 

Segundo Ferraz (2007, p.91), em plenário, abre-se uma nova rodada de 

discussões, oportunidade em que se travam os debates e os estudos a respeito da 

                                                                                                                                                  
45 Subemenda é proposta que visa a alterar uma emenda anterior, ou seja, uma emenda apresentada 
a outra emenda. (JAMPAULO JÚNIOR, 2008, p.68). 
46 Substitutivo é a proposição apresentada como sucedânea de outra, incorporando alterações 
substanciais e abragendo o projeto no seu conjunto. (JAMPAULO JÚNIOR, 2008, p.68-69). 
47 PARACATU. Câmara Municipal, Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracatu, 1996. 
48 Lei é norma jurídica geral, abstrata e coativa, emanada do Legislativo, sancionada e promulgada 
pelo Executivo, na forma estabelecida para sua elaboração. (MEIRELLES, 2003b, p.636). 
49 Decreto legislativo é a deliberação do plenário sobre matéria de sua exclusiva competência e 
apreciação político-administrativa, promulgada pelo presidente da Mesa, para operar seus principais 
efeitos fora da Câmara. (MEIRELLES, 2003b, p.637). 
50 Resolução é deliberação do plenário sobre matéria de sua exclusiva competência e de interesse 
interno da Câmara, promulgada por seu presidente. (MEIRELLES, 2003b, p.637). 
51 Atos legislativos inominados são todas aquelas deliberações do plenário sem denominação e 
processos especiais para sua elaboração, tais como autorizações e aprovações de matéria do 
Executivo submetida à apreciação da Câmara, ou mesmo de proposições de menor relevância do 
Legislativo, como requerimentos e moções, que dispensam promulgação, bastando que a tramitação 
atenda ao regimento e a votação conste em ata, sendo publicado o resultado para que produza seus 
devidos efeitos internos ou externos. (MEIRELLES, 2003b, p.638). 
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proposição legislativa, envolvendo todos os parlamentares da Casa, possibilitando a 

apresentação de novas emendas. A discussão “é a fase propriamente pública da 

elaboração da lei, realizada em Plenário, onde todos os seus membros podem 

debater o projeto original e suas emendas na forma e nos prazos regimentais”. 

(MEIRELLES apud JAMPAULO JÚNIOR, 2008, p.70). 

No plenário, o debate sobre a proposição legislativa se estende segundo as 

regras regimentais. Os parlamentares poderão se manifestar seguindo a ordem de 

inscrição ou alternanadamente, conforme o posicionamento favorável ou contrário à 

aprovação da matéria em discussão. 

Durante o debate, dois recursos são muito explorados pelos parlamentares: 

questão de ordem52 e aparte53. A “questão de ordem” tem como objeto, na maioria 

dos regimentos internos, o levantamento de uma questão de ordem regimental ou 

constitucional. O “aparte” se trata da solicitação de um parlamentar a outro para que 

possa se manifestar durante o tempo de exposição do orador, que poderá conceder 

ou não o aparte. 

“A fase de instrução é, sobretudo, educativa, na medida em que é o 
momento em que os atores sociais expõem, socializam suas informações e 
confrontam seus argumentos, havendo a produção coletiva de um rico 
conhecimento sobre os problemas locais. É verdade que nem sempre isto 
ocorre; com freqüência, os vereadores discutem e aprovam leis sem 
ampliar o debate, sem incorporar a contribuição dos diversos atores. 
Perdem, assim, a oportunidade de qualificar as discussões decisões, 
ampliando assim; a legitimidade destas”. 
“A interação que ocorre durante o processo legislativo, mediante a 
realização de reunião com convidados, audiências públicas e outros 
recursos, significa a possibilidade de uma aprendizagem dos diversos 
atores sociais e da produção de um conhecimento diferenciado. Em face 
do pluralismo que marca o Parlamento, tem-se possibilidade de se 
aprender com a diferença, tanto em termos políticos quanto cognitivo, 
aspecto que, por ora, mais nos interessa. [...]”. 
“Essa convivência de conhecimento no Parlamento não é, contudo, 
harmoniosa e pautada necessariamente pelo respeito mútuo e pela 
disposição para o crescimento recíproco. Ela ocorre no calor do jogo 
político decorrente do conflito de interesses e é marcada pela assimetria 
informacional que desiguala os atores neste processo. Contudo, é nesse 
processo conflituoso que surgem condições e possibilidades para que o 
pólo desfavorecido na referida assimetria se aproprie de conhecimento e 
de informações importantes para sua ação”. (RIBEIRO, 2007, pp.60-61). 

                                               
52 Questão de Ordem é a dúvida relativa ao encaminhamento dos trabalhos. (MINAS GERAIS. 
Glossário de termos parlamentares, 1997, p.56).
53 Aparte é a interrupção breve de um orador com o propósito de levantar indagações ou 
esclarecimentos sobre o assunto em debate. (MINAS GERAIS. Glossário de termos parlamentares, 
1997, p.16).



38 

Deste modo, destaca-se a importância da fase constitutiva, porque é nesta 

fase, através da discussão e do debate, que os parlamentares, legais representantes 

da sociedade, esculpirão a nova norma jurídica. Norma esta que deve solucionar os 

problemas da sociedade. Assim, a transparência dos atos do Poder Legislativo é 

indispensável, imperativa e obrigatória, notadamente nesta fase. Como o uso correto 

da publicidade, isto é, visando dar conhecimento e real divulgação dos fatos, bem 

como a realização de audiências públicas ou outros meios de diligências para a 

instrução do processo legislativo. O emprego pelos parlamentares dos recursos 

regimentais durante a sessão plenária, como os debates na discussão da 

proposição de lei, são instrumentos legais a serviço da democracia. Com a prática 

destes recursos o Parlamento54 produzirá o conhecimento, além das normas 

jurídicas tão necessárias ao povo. Isto é, o cidadão estará verdadeiramente sendo 

representado na Casa Legislativa e poderá acompanhar as ações do seu 

parlamentar no tocante às decisões sobre as políticas públicas. 

Não havendo mais orador inscrito para falar ou os incritos desistirem da 

palavra, ou, ainda, por decurso de prazos regimentais as discussões serão 

encerradas. 

Compete, regimentalmente, ao Presidente do Parlamento declarar 

encerrada a fase de discussão, como dispõe o art. 260 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Paracatu, verbis, para passar para a fase decisória sobre a 

proposição legislativa. 

Art. 260. Não havendo quem deseje usar da palavra ou decorrendo o 
prazo regimental, o Presidente declara encerrada a discussão. 

Uma vez terminada a fase de discussões (e emendas), e apenas quando já 

se encerraram as discussões,55 passa-se à fase de votação do projeto de lei em 

plenário, momento em que a Casa deliberará sobre a sua aprovação ou rejeição. 

(FERRAZ, 2007, p.91). 

                                               
54 A Casa Legislativa é espaço, por excelência, da expressão oral, bastando lembrar que a etmologia 
da expressão Parlamento remete-nos a parla (Italiano) ou parle (francês), ou seja, falar, discutir. 
(RIBEIRO, 2004, p.188) 
55 Princípio da separação entre a discussão e a votação – estas representam dois momentos distintos 
e incomunicáveis (estanques). Isso quer dizer que, terminada a discussão, passa-se à votação, não 
se admitindo, nesta fase, qualquer emenda ou mesmo discussão a respeito do projeto. (FERRAZ, 
2007, p.91). 
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7. FASE DECISÓRIA OU DELIBERATIVA 

Com o término da fase constitutiva ou instrutória, inicia-se, imediatamente, a 

fase decisória ou deliberativa, quando se apurará os votos dos parlamentares, se 

favoráveis ou contrários à proposição legislativa, deliberando, assim, pela criação ou 

não de uma norma jurídica nova.   

Conforme Azevedo (2001, p.27): 

“A garantia da decisão colegiada e da votação por quorum definido são 
princípios básicos do Poder Legislativo e do design da democracia 
representativa, que dão condições de participação ativa das minorias 
representadas. O conhecimento prévio da pauta e a contínua publicação 
das ações legislativas durante o processo permitem o acesso e a 
participação plena não só dos parlamentares, como também da sociedade 
que se vê representada”. 

A votação56 é o ato que completa o turno regimental de tramitação do 

processo legislativo, tendo em vista que depois de trâmite nas fases antecedentes: 

introdutória (iniciativa) e constitutiva ou instrutória, é chegado o momento da 

decisão, ou seja, da manifestação da vontade do Parlamento. 

“Trata-se de um ato dos mais importantes do processo legislativo, pois, 
através dessa seqüência de atividade, é que se manifesta a vontade do 
Poder Legislativo, sobre uma determinada proposição”. (BOBERG, 2008, 
p.110). 

A deliberação do Plenário admite a adoção dos sistemas de escrutínio 

aberto, em que os parlamentares revelam seu posicionamento, ou seja, votação 

nominal57 ou votação simbólica58, ou, ainda, a votação secreta.59 Denomina-se 

votação em bloco para a votação de um conjunto de emendas a um só tempo. 

                                               
56 Votação é a manifestação de vontade do plenário através do voto de cada um dos vereadores 
presentes à sessão. (MEIRELLES, 2003b, p.641). 
57 Votação nominal consiste na contagem dos votos favoráveis ou contrários, com a consignação 
expressa do nome e do voto de cada parlamentar. (FERRAZ, 2007, p.94). 
58 Votação simbólica consiste na simples determinação de que os parlamentares que estiveram de 
acordo a permanecer sentados e os que forem contrários a se levantar, utilizando-se a expressão 
“todos os que estiverem de acordo permanençam como estão”, procedendo, em seguida, à 
necessária contagem para proclamação do resultado. (FERRAZ, 2007, p.94). 
59 Votação secreta é a que se manifesta sigilosamente, em envelope indevassável e sem assinatura. 
(MEIRELLES, 2003b, p.641). 
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 “Nos processos legislativos de leis, é vedado o escrutínio secreto, devendo 

ser necessariamente ostentivos e abertos, podendo ser escolhidos o sistema 

nominal ou o simbólico, de acordo com o caso”, afirma Ferraz (2007, p.95). 

A decisão do colegiado é tomada por votos, havendo quorum,60 que é 

pressuposto necessário para validade da decisão.  

“No entanto, pode haver falta de quorum para a votação. É muito comum 
que, ao iniciar a votação, haja quorum exigido constitucionalmente, mas, no 
decorrer da sessão, os parlamentares, como forma de obstruir a votação, 
vão se retirando do recinto. Esta obstrução tanto ocorre entre a bancada 
oposicionista ao governo, como entre situacionistas, dependendo do 
interesse do grupo em relação à aprovação da matéria em trâmite”. 
(BOBERG, 2008, pp.110-111)  

O quorum é exigido em várias etapas do processo legislativo, como na 

abertura dos trabalhos das reuniões plenárias do Parlamento, quanto nas reuniões 

das comissões permanentes. O quorum exigido pode variar entre as Câmaras 

municipas, tendo em vista que as respectivas Leis Orgânicas municipais disporá 

sobre a matéria. A Lei Orgânica do Município de Paracatu disciplina no caput do seu 

art. 31 que as reuniões do Parlamento somente poderão ser abertas com a presença 

da maioria absoluta61 dos seus membros, in verbis: 

Art. 31. As reuniões somente poderão ser abertas com a presença da 
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. (PARACATU. Lei 
Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.11).

Entretanto, salvo as disposições em contrário, as deliberações do 

Legislativo Paracatuense são tomadas por maioria dos votos,62 assegurado a 

presença da maioria absoluta dos membros da Casa, como prevê o art. 20, in verbis: 

Art. 20. Salvo disposição em contrário desta Lei Orgânica, as deliberações 
da Câmara Municipal serão tomadas por maioria de votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros. (PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 
2.ed., 2008, p.6). 

                                               
60 Quorum se refere à exigência de determinado número de membros ou de seus votos para o 
funcionamento ou deliberação de órgãos colegiados, como, por exemplo, as Casas Legislativas ou 
suas comissões. (RIBEIRO, 2007, p.61). 
61 Maioria absoluta é a que compreende mais da metade do número total de membros da Câmara, 
computando-se os presentes e ausentes à sessão. (MEIRELLES, 2003b, p.624).  
62 Maioria dos votos, maioria simples ou relativa é a que compreende mais da metade dos votantes 
presentes à sessão, ou a que representa o maior resultado da votação, dentre os que participam dos 
sufrágios, quando haja dispersão de votos por vários candidatos. (MEIRELLES, 2003b, p.625).  
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A Câmara do Município de Paracatu adota o processo simbólico de votação 

na maioria de suas deliberações, salvo requerimento parlamentar aprovado ou 

exceções regimentais. Nos casos que determina o quorum da maioria qualificada de 

dois terços, ou se o Plenário assim deliberar, adotar-se o processo nominal de 

votação. Ressalvadas as hipóteses de votação em escrutínio secreto.

A Constituição da República, a Constituição do Estado de Minas Gerais e a 

Lei Orgânica do Município de Paracatu dispõem que a aprovação de algumas 

proposições legislativas seja feita por maioria qualificada.63 A maioria qualificada 

mais comum exige o quorum de dois terços. Mas, exige-se a maioria qualificada de 

três quintos dos membros das Casas do Congresso Nacional, bem como da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para a aprovação de proposta 

de emenda constitucional. Contudo, para aprovação de proposta de emenda à lei 

orgânica do Município de Paracatu é exigido o quorum de dois terços dos membros 

da Câmara Municipal. 

“O encerramento normal da votação verifica-se pelo cômputo do resultado; 
este poderá ser pela aprovação, ou pela rejeição do projeto. Se for em 
votação final, aprovado o projeto, será enviado à redação final. Se 
rejeitado, será arquivado e não poderá renovar-se64 na mesma sessão 
legislativa,65 a não ser mediante proposta da maioria absoluta dos 
membros de qualquer das Câmaras”. (SILVA, 2006. p.288) 

A Comissão de Redação emitirá parecer em que dará forma à matéria 

segundo a técnica legislativa, corringindo eventual vício de linguagem, defeito ou 

erro material. O parecer de redação final será publicado e incluído na Ordem do Dia. 

Aprovada a redação final, a matéria será enviada à sanção ou à promulgação sob a 

forma de proposição de lei, acompanhada de cópia do processo de sua tramitação. 

                                               
63 Maioria qualificada é aquela que atinge ou ultrapassa o limite aritmético ou a proporção (sempre 
superior à maioria absoluta) estabelecida em relação ao total de membros de uma corporação ou 
colégio eleitoral. (MEIRELLES, 2003b, p.625). 
64 Princípio da irrepetibilidade relativa. (FERRAZ, 2007, p.95). 
65 Sessão legislativa é o perído anual em que a Câmara Municipal se reúne para os trabalhos 
legislativos. (FERRAZ, 2007, p.47). 
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8. FASE CONCLUSIVA

“Uma vez concluída a deliberação legislativa, isto é, manifestada a vontade 

do Legislativo, o projeto, com o respectivo autógrafo, segue para o Executivo, para 

que este também manifeste a sua vontade, uma vez que a lei é o resultado de um 

ato jurídico complexo. É o momento em que o projeto de lei terá a sanção ou então o 

veto”, afirma Boberg (2008, p.117). 

É importante lembrar que a sanção e o veto são atos privativos do 

Executivo. Exclusivamente o Chefe do Poder Executivo poderá sancionar ou vetar 

um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. 

Recebido o projeto de lei, o Chefe do Poder Executivo deve analisá-lo, no 

prazo máximo de quinze dias úteis, para sancioná-lo ou vetá-lo. O ato de sancionar 

ou de vetar um projeto de lei é regulamentado. Cabe ao Presidente da República 

cumprir as regras estabelecidas no art. 60 da Constituição Federal; o Governado do 

Estado de Minas Gerais deve obedecer ao disposto no art. 70 da Constituição 

Estadual; e o Prefeito do Município de Paracatu deve cumprir as normas do art. 63 

da Lei Orgânica do Município, in verbis: 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto 
de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do 
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
do Senado Federal os motivos do veto. 
§ 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de 
parágrafo, de inciso ou de alínea. 
§ 3º. Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da 
República importará sanção. 
§ 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a 
contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria 
absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto. 
§ 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, 
ao Presidente da República. 
§ 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será 
colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 
proposições, até sua votação final. 
§ 7º. Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo 
Presidente da República, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do 
Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao 
Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 66

                                               
66 BRASIL. Constituição, 1988, 27.ed., 2007, p.27. 
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Art. 70. A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela 
Assembléia Legislativa, será enviada ao Governador do Estado, que, no 
prazo de quinze dias úteis, contados da data de seu recebimento: 
I – se aquiescer, sancioná-la-á; ou 
II – se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao 
interesse público, vetá-la-á total ou parcialmente.
§ 1º. O silêncio do Governador do Estado, decorrido o prazo, importa 
sanção. 
§ 2º. A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no 
processo legislativo. 
§ 3º. O Governador do Estado publicará o veto e, dentro de quarenta e oito 
horas, comunicará seus motivos ao Presidente da Assembléia Legislativa. 
§ 4º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 
inciso ou de alínea. 
§ 5º. A Assembléia Legislativa, dentro de trinta dias contados do 
recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, em escrutínio 
secreto, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. 
§ 6º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao 
Governador do Estado para promulgação. 
§ 7º. Esgotado o prazo estabelecido no § 5º sem deliberação, o veto será 
incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais 
proposições, até votação final, ressalvada a matéria de que trata o § 1º do 
artigo anterior. 
§ 8º. Se, nos casos dos §§ 1º e 6º, a lei não for, dentro de quarenta e oito 
horas, promulgada pelo Governador do Estado, o Presidente da 
Assembléia Legislativa a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, 
caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 67

Art. 63. O projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal será, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º. Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do 
recebimento, e comunicará ao Presidente da Câmara, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, os motivos do veto.
§ 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de 
parágrafo, de inciso ou de alínea. 
§ 3º. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito 
importará em sanção. 
§ 4º. O veto será apreciado pela Câmara Municipal dentro de 30 (trinta) 
dias, contados do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única 
discussão e votação. 
§ 5º. O veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
Vereadores, em escrutínio secreto. 
§ 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será 
colocado na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais 
proposições até a sua votação final. 
§ 7º. Se o veto não for mantido, o projeto será enviado ao Prefeito, para 
promulgação. 
§ 8º. Se o Prefeito não promulgar a lei nos prazos previstos e no caso de 
sanção tácita, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
§ 9º. A manutenção do veto não restaura a redação original do projeto de 
lei. 68  

                                               
67 MINAS GERAIS. Constituição, 1989, 13.ed., 2007, p.41. 
68 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.19. 
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8.1. Sanção

“Sanção e promulgação são atos finais do processo legislativo pelos quais 

se completa a formação da lei, do decreto legislativo e da resolução do plenário. São 

atos políticos e indelegáveis, de prática privativa do Chefe do Executivo (sanção) ou 

deste e do presidente da Câmara (promulgação)”, afirma Meirelles (2003b, p.642).  

Segundo Silva (2007, pp.208-209) “o que se remete ao Presidente, para 

sanção, é o projeto de lei definitivamente aprovado, porque lei ainda não há, pois ela 

só nasce com a sanção, que é pressuposto de existência, a menos que o Presidente 

vete o projeto (recusa de sanção)”.  

“A sanção constitui, assim, não mera ratificação ou confirmação de uma lei 
já nascida, mas a adesão dada pelo Chefe do Poder Executivo ao projeto 
aprovado pelo Congresso, de tal sorte que, enquanto ela não se manifesta, 
a obra legislativa não se encontra definitivamente formada”. (SILVA, 2007, 
p.209). 

Segundo Casasanta, citado por Silva (2007, p.209), “a sanção, como o veto, 

tem natureza legislativa”.69

“Seja como for, no sistema constitucional brasileiro, a participação do 
Chefe do Poder Executivo é essencial para o nascimento da lei; a perfeição 
desta só se realiza mediante a sanção ou mediante o veto, rejeitado por 
uma maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em sessão conjunta de 
ambas as Câmaras do Congresso Nacional, em escrutínio secreto (CF, art. 
66, § 4º). [...]”. 
“Com isso, podemos conceituar a sanção como poder de natureza 
legislativa atribuído ao Presidente da República pelo qual este manifestará 
sua aquiescência aos projetos de lei adotados pelo Congresso Nacional. 
Mutatis mutandis, o conceito aplica-se ao processo de formação das leis 
estaduais e municipais”. (SILVA, 2007, p.210) 

Pelo poder da sanção, o Chefe do Executivo manifesta sua vontade em 

relação ao ato aprovado no Legislativo, dando a sua aquiescência. “É ato de 

vontade, um poder, pelo que não pode ser imposto”. (SILVA, 2007, p.210). 

“Etimologicamente a palavra “sanção” vem do latim sanctio, sanctionis, de 
sancire, ato de tornar santo, respeitado, segundo Menelick de Carvalho 
Netto”. 70 (CARVALHO NETTO apud BOBERG, 2008, p.117) 

                                               
69 CASASANTA, Mario. O Poder do Veto, p.78. 
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Sanção é o ato através do qual o Executivo concorda com a vontade do 

Legislativo na produção da lei, de conformidade com o teor constante no projeto com 

os autógrafos, diz Boberg (2008, p.117). Da forma semelhante, Ferraz (2007, p.98) 

descreve que sanção é a aquiescência que o Chefe do Executivo apõe ao projeto de 

lei quando com ele concorda, por considerá-lo oportuno e conveniente, analisando 

os seus aspectos formais e materiais, jurídicos e políticos. Segundo Ferraz, a 

sanção é o ato que transforma o projeto de lei em lei. 

A sanção do Executivo poderá ser expressa ou tácita. A sanção expressa é 

a sanção formal, declarada e escrita no preâmbulo da lei. A sanção tácita ocorre 

quando o Chefe do Poder Executivo deixa passar o prazo máximo de quinze dias 

úteis sem se manifestar sobre a projeto de lei, ou seja, sem sancioná-lo 

expressamente e, também, sem vetá-lo. 

Segundo Ferraz (2007, p.98) “independetemente da forma escolhida, ambas 

as sanções – a expressa e a tácita – produzem exatamente o mesmo efeito”. 

Destarte, destaca-se a redação dada pela Constituição do Estado de Minas Gerais 

ao já citado §2º do art. 70, que assevera que a sanção (expressa ou tácita) supre a 

iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. 

Sancionado o projeto de lei pelo Chefe do Executivo, a nova lei deve ser 

promulgada e publicada, para que possa produzir os seus efeitos. 

8.2. Veto

“Veto71 é o modo de o Chefe do Executivo exprimir sua discordância com o 

projeto aprovado, por entendê-lo inconstitucional ou contrário a interesse público”. 

(SILVA, 1995, p.499). 

                                                                                                                                                  
70 CARVALHO NETTO, Menelick de. A sanção no processo legislativo, p.23. 
71 O veto é relativo. Quer dizer, não tranca de modo absoluto o andamento do projeto. Será, mediante 
mensagem fundamentada, comunicando ao presidente do Senado Federal no prazo de quarenta e 
oito horas, a fim de ser apreciado pelo Congresso, em sessão conjunta, em trinta dias a contar de seu 
recebimento, reputando-se rejeitado, se a maioria absoluta dos Deputados e Senadores (isto é, dos 
membros das Casas do Congresso), em escrutínio secreto, votar, contra ele; em tal hipótese, o 
projeto se transforma em lei (sem sanção, como se vê), que deverá ser promulgada. Se aquela 
maioria não for alcançada, ficará mantido o veto, arquivando-se o projeto, que assim se tem por 
rejeitado. (SILVA, 1995, pp.499-500). 
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Segundo Meirelles (2003b, p.643) “veto é a oposição formal do Executivo ao 

projeto de lei aprovado pelo Legislativo e remetido para sanção e promulgação”. 

Boberg (2008, p.120) cita algumas doutrinas sobre o veto: 

“São embargos do Chefe do Executivo ao ato do Poder Legislativo. Ato 
solene de oposição, arma que o Chefe do Executivo utiliza impedindo 
medidas legislativas imaturas, prejudiciais e inoportunas”. (BARBALHO 
apud BOBERG, 2008, p.120). 

“O veto é a recusa do Presidente da República em sancionar o projeto de 
lei. Antítese da sanção, ele visa a coibir os excessos do Poder Legislativo, 
obrigando-o a reexaminar a matéria impugnada”. (JACQUES apud
BOBERG, 2008, p.120). 

“O veto outra coisa não é que uma colaboração legislativa do Poder 
Executivo”. (FERREIRA apud BOBERG, 2008, p.120). 

Não concordando com o projeto aprovado pelo Parlamento, em seu todo ou 

em partes, o Chefe do Executivo deverá vetá-lo expressamente no prazo de quinze 

dias úteis, tendo que o seu silêncio implicará em sanção tácita. Após a publicação 

do veto, o Chefe do Executivo devolverá a proposição de lei ao Presidente do 

Legislativo, no prazo de quarenta e oito horas, comunicando-lhe o veto através de 

mensagem fundamentada. 

Segundo Silva (2007, p.221) o veto72 do sistema brasileiro é: legislativo; 

relativo ou suspensivo; e pode ser total ou parcial.  

O veto legislativo é o que se confere ao Chefe do Poder Executivo, como 

meio de participar do processo legislativo, pela faculdade de impedir, relativa ou 

absolutamente, que um projeto se torne lei. (SILVA, 2007, p.220). 

O veto relativo é o que utilizado, não significa rejeição definitiva do projeto, 

só por si, suspende simplesmente sua transformação em lei, até que o órgão 

legislativo se pronuncie sobre ele, rejeitando-o por maioria absoluta de votos dos 

Deputados e Senadores, ou aceitando os motivos do veto, se o referido quorum não 

for alcançado com o que o projeto fica rejeitado. (SILVA, 2007, p.219). 

O veto total é o que atinge todo o projeto de lei; e o veto parcial é o que se 

opõe a apenas parte do projeto de lei. (SILVA, 2007, p.221). O veto parcial somente 

abrangerá a integralidade de texto de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

Quer dizer, não poderá o veto parcial recair sobre palavra isolada ou expressão 
                                               
72 Etimologia: a palavra veto, vem do latim vetare, que significa: vedar, proibir, impedir, opor que se 
faça alguma coisa. (BOBERG, 2008, p.120) 
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dentro da frase, nem sobre determinada interpretação extraível do texto, ressalta 

Ferraz (2007, p.99). 

Rejeitado o veto ao projeto de lei, pela maioria absoluta de votos dos 

Deputados e Senadores do Congresso Nacional, ou dos Deputados da Assembléia 

Legislativa Estadual, ou, ainda, dos Vereadores da Câmara Municipal, a Casa 

Legislativa o enviará como lei ao Poder Executivo para a formalidade da 

promulgação. 

8.3. Promulgação

Segundo Meirelles (2003b, p.644) “promulgação é a declaração solene da 

existência da lei, pelo Chefe do Executivo ou pelo presidente da Câmara (no caso de 

sanção tácita ou de veto rejeitado), que a incorpora ao direito positivo, como norma 

jurídica eficaz porém ainda não operante, pois que a norma só entra em vigência na 

data indicada na sua publicação. [...]. A promulgação exige sempre manifestação 

expressa, diversamente da sanção, que pode ser tácita, isto é, presumida do silêncio 

do Executivo”. 

 “A promulgação, considerada como fase complementar do processo 
legislativo, é essencial à eficácia da lei. É a declaração da existência da lei 
pelo Chefe do Executivo ou pelo presidente do Legislativo competente (no 
caso de sanção tácita ou de veto rejeitado). Após promulgada, a lei passa a 
existir no mundo jurídico, passa a fazer parte do direito positivo. Uma vez 
promulgada, a lei não poderá mais ser retirada do ordenamento, senão 
através dos instrumentos próprios ofertados pelo sistema”. (JAMPAULO 
JÚNIOR, 2008, p.72). 

Existem várias doutrinas sobre a natureza da promulgação. De um lado 

existe aquele que defende a promulgação como um ato declaratório de existência da 

lei e, do outro, como ordem de execução. “Duas correntes fundamentais se 

formaram: uma, considerando-a ato de natureza legislativa; outra, concebendo-a 

como ato de natureza executiva”. (SILVA, 2007, p.229) 

Subiabre, citado por Silva (2007, pp.228-229), salienta “que os autores, 

depois de haver atribuído à promulgação um papel capital dentro do processo 

legislativo, foram reduzindo paulatinamente sua importância, até chegar ao extremo 
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de negar-lhe qualquer valor funcional e ainda a insinuar a conveniência de que ela 

seja suprimida das legislações”.73

“A promulgação é o meio de constatar a existência da lei; esta é perfeita 

antes de ser promulgada; a promulgação não faz a lei, mas os efeitos da lei somente 

se produzem depois da promulgação”. (PORTALIS apud SILVA, 2007, p.230). 

Ferreira Filho (2007, p.251) afirma que “perfeito o ato normativo, qualquer 

que seja ele, antes que se torne eficaz há de ser promulgado e publicado”.  

“Os projetos de lei (ou de decretos legislativos) aprovados pelo Congresso 
Nacional serão enviados à sanção ou à promulgação (CF, art. 65). Se o 
Presidente da República aquiescer, sancionará o projeto, que, dessa 
forma, se converterá em lei. Se não o aprovar, veta-lo-á, julgando-o 
inconstitucional ou contrário aos interesses nacionais; é este o momento de 
verificar a sua regularidade constitucional. Vetado, volta ao Congresso para 
deliberação, considerando-se aprovado o projeto, se rejeitado o veto pelo 
voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Nesse caso, será a 
lei74 enviada ao Presidente da República para ser promulgada (CF, art. 66, 
§ 7º)”. (SILVA, 2007, p.234).  

A doutrina de José Afonso da Silva ensina que existem dois momentos em 

que o projeto de lei se transforma em lei para a promulgação pelo Chefe do Poder 

Executivo. O primeiro é quando o Chefe do Executivo sanciona o projeto de lei, ato 

que converterá o projeto em lei e em ato contínuo a promulgará. O segundo 

momento é quanto o veto do Chefe do Executivo ao projeto de lei é rejeitado por 

maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. A rejeição do veto aprova o 

projeto de lei, e de forma semelhante, convertendo-o em lei, que será encaminhada 

ao Chefe do Executivo para promulgação no prazo de quarenta e oito horas. No 

caso do Presidente da República não promulgar a lei dentro do prazo, caberá ao 

presidente do Senado fazê-lo em igual prazo, e caso não o faça, caberá ao vice-

presidente do Senado fazê-lo (CF, art. 66, § 7º). 

Destarte, verifica-se que a redação do § 7º do art. 63, da Lei Orgânica do 

Município de Paracatu, conservou, mesmo após a rejeição do veto aposto pelo 

Prefeito, a designação projeto para o ato normativo que será encaminhado ao Chefe

do Executivo para a promulgação. No entanto, a redação do § 8º do mesmo artigo 

                                               
73 SUBIABRE, Hugo Rosende. La Promulgación y La Publicación de la Ley, Primeira Parte, p.24. 
74 “As Constituições de 1891 e 1934 diziam corretamente que, se os projetos vetados fossem 
aprovados, seriam enviados, como lei, ao Poder Executivo, para a formalidade da promulgação (arts. 
37, § 3º, 45, §2º, respectivamente). (SILVA, 2007, p.234). 
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diz: “se o Prefeito não promulgar a lei (modificou o nome do ato normativo) dentro 

dos prazos previstos o Presidente da Câmara Municipal o fará, se este não o fizer no 

prazo de quarenta e oito horas o Vice-Presidente deve fazê-lo, conforme dispositivos 

abaixo, in verbis: 

Art. 63. O projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal será, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará.
[...] 
§ 7º. Se o veto não for mantido, o projeto será enviado ao Prefeito, para 
promulgação. 
§ 8º. Se o Prefeito não promulgar a lei nos prazos previstos e no caso de 
sanção tácita, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
[...].75

Doutrina Silva, citado por Ferraz (2007, p.103), promulgação “é o meio de 

constatar a existência da lei; esta é perfeita antes de ser promulgada; a promulgação 

não faz a lei, mas os efeitos dela somente se produzem depois daquela [e da 

publicação]. O ato de promulgação tem, assim, como conteúdo a presunção de que 

a lei promulgada é válida, executória e potencialmente obrigatória”.  

“A promulgação é o ato que atesta a existência válida da lei, é um 
certificado de executoriedade da lei”. (FERRAZ, 2007, p.103) 

8.4. Publicação

A publicação dos atos do processo legislativo está presente em várias de 

suas etapas; sendo que a última ação é publicidade do ato promulgatório, para que 

a lei entre em vigência. Dar publicidade aos atos do processo legislativo, além de um 

dever constitucional, é uma forma de accountability,76 porque transmite o 

conhecimento aos atores envolvidos pelas políticas públicas. 

“O Governo democrático deveria ser passível de fiscalização para 
assegurar sua integridade, desempenho e representatividade. Dessa 
maneira, existe a necessidade de o próprio governo prover informações 

                                               
75 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.19. 
76 No setor público, o sentido de accountability está vinculado ao acesso e conhecimento das 
informações relevantes para a tomada de decisões. (AZEVEDO, 2001, p.102). 
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úteis e relevantes para o exercício da accountability”.77 (PEDERIVA apud
AZEVEDO, 2001, p.102) 

“Pelo princípio da publicidade, todo ato do processo legislativo, desde sua 

proposição pelos legitimados constitucionalmente, até sua conclusão, deve ser 

publicado”, assevera Boberg (2008, p.153). 

Assegura Boberg (2008, p.152) que “publicação é a comunicação feita a 
todos, pelo Diário Oficial, da existência de uma nova lei, bem como o seu 
conteúdo, após sua promulgação por quem constitucionalmente é 
competente. Quem promulga a lei deve providenciar sua publicação, pois a 
promulgação da lei só se torna eficaz, mediante a publicação”. 

Ensina Silva (2007, pp.248-249) que é um equívoco a idéia de que a coisa 

que se publica é a lei. “Publica-se o ato promulgatório e, por via deste, a lei”. Para 

que a lei promulgada produza seus efeitos externos, é imprescindível a publicidade 

deste ato. “A lei se torna eficaz com a promulgação publicada”, completa Silva. 

Carré de Malberg, citado por Silva (2007, p.249), ilustra: “Diz-se 
habitualmente que a promulgação converte a lei em executória; e esta 
fórmula deve entender-se no memo sentido daquela outra, análoga, que 
consiste em dizer que a publicação torna a lei obrigatória. Na realidade, 
não é a publicação que imprime à lei sua obrigatoriedade. Esta lhe vem de 
mais alto; da vontade da Câmara, que se manifestou definitivamente pela 
adoção da lei. A publicação, para dizer a verdade, só determina o momento 
em que a força obrigatória conferida à lei pelo voto parlamentar começa a 
produzir seus efeitos. O mesmo ocorre com a força executória. Esta força 
se põe em movimento pela promulgação, mas não é transmitida (conferida) 
por ela. Como a publicação, a promulgação não é um ato de mando, que 
transporta à lei em novo poder, apenas se limita a fazer a lei entrar em 
vigência, apoiando-se, para dito efeito, no mandamento anterior do 
legislador, único que tem o poder de comunicar à lei suas diversas forças”. 

Instrui Jampaulo Júnior (2008, p.73), “a publicação é condição de eficácia 

do ato normativo, prevista na Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro.78 É a 

forma pela qual se dá ciência da promulgação da lei aos seus destinatários, para 

seu cumprimento a partir do momento fixado para sua entrada em vigor”. “A 

publicação fundamenta-se, portanto, na necessidade de transmitir a promulgação da 

lei, o seu comando, àqueles a quem se destina e na necessidade de que todos 

                                               
77 PEDERIVA, João Henrique. Accountability, constituição e contabilidade. Revista de Informação 
Legislativa, ano 35, nº 140, p.17-39, 1988. 
78 BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, 1942. 
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venham presumivelmente a conhecê-la, para que ninguém se escuse de cumpri-la, 

alegando que não a conhece”, completa Silva (2007, p.249). 

Carlo Esposito, citado por Silva (2007, p.250), doutrina: “De um lado, de 

fato, a obrigatoriedade da lei é condicionada, mas não criada pela publicação, de 

modo que esta pressupõe a existência de uma lei obrigatória e, por isso, conforme 

com o direito; de outro, a obrigatoriedade não se atém à validade, mas, bem assim, 

à eficácia da lei”.79  

“De nossa parte diríamos que executoriedade, obrigatoriedade e eficácia 
da lei têm sua atuação condicionada pela promulgação publicada. Esta 
constitui simples condição para se efetivarem, no plano jurídico, as forças 
que a lei recebeu do legislador, com o presumido consentimento dos 
membros da comunidade em que ela vai atuar”. (SILVA, 2007, p.250). 

A publicação é feita, normalmente, através da imprensa oficial ou privada. 

No caso da União, a publicação é feita no Diário Oficial da União. O Estado de Minas 

Gerais publica todos os seus atos no jornal Minas Gerais. Nos Municípios, não 

havendo imprensa oficial, a publicação é feita nos jornais locais ou regionais, e “nos 

Municípios de pequeno porte pode ser feita pelos arcaicos métodos de fixação em 

prédios e locais públicos”, revela Boberg (2008, p.153). 

No Município de Paracatu as publicações devem atender o disposto no art. 

105 de sua Lei Orgânica, in verbis: 

Art. 105. A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em órgão 
oficial de divulgação ou, não havendo, na imprensa local ou regional, sendo 
obrigatória a afixação em todos os casos, na sede da Prefeitura ou da 
Câmara Municipal.80

Obrigatoriamente, o Município de Paracatu deve fazer a publicação dos atos 

promulgatórios das normas jurídicas, bem como dos demais atos municipais em 

órgão oficial. Enquanto inexistir o órgão oficial no Município, a publicação far-se-á na 

imprensa local ou regional. Forçosamente, além da publicação na imprensa local ou 

regional, em todos os casos, afixar-se-á uma cópia das leis promulgadas e dos 

demais atos municipais na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal.  

                                               
79 ESPOSITO, Carlo. La Vilidità delle Legge. p.39. 
80 PARACATU. Lei Orgânica, 1990, 2.ed., 2008, p.28. 
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Assevera Ferreira Filho (2007, p.253): “Em nosso Direito, não há prazo para 

a publicação dos atos promulgados. Nem sequer o nosso Direito se lembrou de 

determinar que a publicação venha logo após, súbito dopo, à promulgação, [...]. 

Existe assim uma brecha pela qual se pode protelar a entrada em vigor de um ato 

normativo, o que importa numa verdadeira fraude”. 

Doutrina Silva (2007, pp.252-253), “Esse prazo existe no Direito 

Constitucional brasileiro. Realmente, se acharmos que a publicação integra a 

promulgação; se esta se completa e se efetiva por meio da publicidade, temos que 

admitir que a efetivação desta há de se verificar no mesmo prazo estabelecido na 

Constituição para que seja a lei promulgada. Ora, se a lei não for promulgada dentro 

de 48 horas pelo Presidente da República, o Presidente do Senado a promulgará; e, 

se este não o fizer em igual prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do Senado. Daí se tira 

que a ordem de publicação há de verificar-se também dentro dessas 48 horas, 

elemento da promulgação que é; e, mais, para que tanto o Presidente do Senado 

como o seu Vice possam saber que a lei não foi promulgada, a fim de fazê-lo. De 

fato, essas autoridades só poderão saber que a lei foi promulgada em 48 horas, se 

tiver havido publicação”. 

Ratifica-se a obrigação de publicar tendo em vista ser imprescindível 

promulgar. 

A Lei Federal nº 1.079 (BRASIL, 1950), publicada no Diário Oficial da União 

em 12 de abril de 1950, corrobora em seu art. 9º, nº 1, que omitir ou retardar 

dolosamente a publicação das normas jurídicas do Legislativo ou dos atos do 

Executivo é crime de responsabilidade contra a probidade da administração, verbis: 

Art. 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade da 
administração: 
1 – omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do 
Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo; [...]. 

Da mesma forma, o Decreto-Lei nº 201 (BRASIL, 1967), que dispõe sobre a 

responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, disciplina que retardar a publicação ou 

deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade é uma infração político-

administrativa do Prefeito Municipal, sujeita ao julgamento pela Câmara de 

Vereadores e sancionada com a cassação do mandato, verbis: 
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Art. 4º. São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais 
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a 
cassação do mandato: 
IV – retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a 
essa formalidade; [...]. 

Ensina Carré de Malberg, citado por Silva (2007, p.250), que a publicação 

não é, em si, um ato jurídico; “é um simples fato, que consiste numa inserção da lei 

no Jornal Oficial [...] e que, por si mesmo, não produz diretamente efeitos de direito”. 

Entretanto, ao contrário de Carré de Malberg, a doutrina de José Afonso da Silva diz 

que a publicação “produz efeitos jurídicos: a presunção jurídica de conhecimento da 

lei, através da ciência do ato promulgatório, que decorre dele, mesmo havendo um 

prazo estabelecido para operar-se a eficácia da lei; demais, sem a publicação, essa 

eficácia não atuará, visto que o prazo para entrada em vigência se conta do fato 

publicação: inserção no Diário Oficial ou utilização de outro meio hábil”. 

8.5. Vigência

As doutrinas apresentadas neste estudo informam que a publicação é 

condição para que a lei entre em eficácia. Contudo, para que a eficácia se verifique, 

é necessário que a lei comece a vigorar. 

“A vigência é condição de efetivação da eficácia. Lei vigente, lei em vigor é 

lei carregada de plena força produtora de seus efeitos, de eficácia, de 

obrigatoriedade e de executoriedade”, leciona Silva (2007, p.253). 

A Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, 

a alteração e a consolidação das leis, disciplina a obrigatoriedade da inclusão nas 

leis de uma cláusula de vigência, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, verbis: 

Art. 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a 
contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, 
reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as 
leis de pequena repercussão. 
§ 1º. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam 
período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do 
último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua 
consumação integral. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 107, 
de 26.4.2001) 
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§ 2º. As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a 
cláusula “esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua 
publicação oficial”. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 107, de 
26.4.2001).81

  

“Apesar de a Lei Complementar nº 95/1998 reservar a entrada em vigor na 

data da publicação apenas para as leis de ‘pequena repercussão’, a prática nos 

mostra que há alto grau de discricionariedade na fixação do que seja a tal pequena 

repercussão, já que diversas leis que têm grande repercussão sobre a vida dos 

indivíduos têm tido vigência imediata”. (FERRAZ, 2007, p.108). 

Contudo, se a lei não contiver a indispensável cláusula de vigência, aplica-

se o disposto no art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro:82 “Salvo 

disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias 

depois de oficialmente publicada”. E nos casos de Estados estrangeiros, a 

obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses após a sua 

publicação oficial. 

Os supracitados §§ 1º e 2º dispõem sobre o período de vacância. “Vacatio 

legis assim se denomina o tempo que vai da publicação do ato promulgatório até a 

efetiva entrada da lei em vigor”, instrui Silva (2007, p.254). 

E por duas razões se justifica: porque faz a lei mais e melhor conhecida e 
porque proporciona, às autoridades incumbidas de fazê-la executar e às 
pessoas por ela atingidas, a oportunidade de se prepararem para a sua 
aplicação. 

Durante a vacatio legis continuam em vigor as normas anteriores, 
reguladoras da mesma matéria e interesses, sendo, portanto, válidos os 
atos preticados na sua conformidade, não podendo tais atos ser 
considerados como praticados em fraude à lei nova, que ainda não vige. 
(RAO apud SILVA, 2007, p.254). 

“Haveria fraude à lei, a nosso ver, se tais atos fossem praticados na 

conformidade da lei nova e em desrespeito à lei cuja vigência está em vias de 

cessar”, assegura Silva (2007, p.255). 

“A publicação pode sair com incorreções. A Lei de Introdução ao Código 

Civil prevê o caso de erratas provenientes de impressão, disciplinando o sistema e o 

modo de corrigi-las”, afirma Silva (2007, p.255). 

                                               
81 BRASIL. Lei Complementar nº 95, 1998. Alterada pela Lei Complementar nº 107, 2001. 
82 BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, 1942. 
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Dispõe o art. 1º, § 3º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942, verbis: 

Art. 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. 
[...] 
§ 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu 
texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos 
anteriores começará a correr da nova publicação. 

“Vale dizer que há possibilidade de uma nova publicação da lei durante a 

vacatio legis, passando o prazo desta a contar da nova publicação”, doutrina Silva 

(2007, p.255). 

“Em relação à eficácia, há casos em que a lei determina que a entrada em 

vigor se dê na data da publicação, mas com efeitos retroativos, isto é, que os efeitos 

se produzam desde uma data anterior”, informa Boberg. Didaticamente Sproesser,83

citado por Boberg (2008, p.156), propõe que se utilizem os seguintes exemplos: 

“Eficácia concomitante – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação; 

Eficácia retroativa – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a “...” ou “produzindo seus efeitos desde...”; e Eficácia 

diferida – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos somente a partir de...”. 

As leis podem ainda ter prazo indeterminado, isto é, aquelas que têm 
vigência de caráter permanente. Vale dizer, permanecem válidas até que 
sejam revogadas ou modificadas por outras normas; e determinado, 
quando têm um prazo certo estabelecido pelo legislador para vigorar, isto 
é, têm vida temporária. (BOBERG, 2008, p.156). 

Quanto aos efeitos da publicação, doutrina Silva (2007, p.257): “O primeiro 

efeito da publicação é fixar o prazo no qual a lei começa a vigorar, seja quando nela 

se disponha que entrará em vigor na data de sua publicação, seja quando 

estabeleça outra data ou prazo”. “Segundo efeito – e esse fundamental – é o de 

transmitir a todos a comunicação contida na promulgação da lei, com que se 

estabelece uma presunção de que a lei se tornará conhecida de todos, terminado o 

prazo da vacatio lagis, se houver, enfim do momento em que a lei começa a vigorar. 

Entrada a lei em vigor, ninguém pode alegar que a ignora”. 

                                               
83 SPROESSER, Andyara Klopstok. Processo Legislativo: Direito Parlamentar. São Paulo: ALESP, 
2000, p.139. 
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8.6. Revogação

Acquaviva, citado por Boberg (2007, p.156), alega que revogação “é a 

cessação da vigência de uma lei provocada, expressa ou tacitamente, por outra de 

superior ou igual hierarquia. É gênero que comporta duas espécies: ab-rogação 

(revogação total) e derrogação (revogação parcial)”.84

No entanto, a Lei Complementar nº 95/1998 disciplina em seu art. 9º que: “A 

cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições 

legais revogadas” (redação dada pela Lei Complementar nº 107/2001). 85 

“Foi muito utilizada a revogação de forma tácita. Acarretando dificuldades 
no conhecimento do sistema normativo vigente, já que não recaía sobre lei 
ou parte de lei certa e discriminada. A forma simplista, consistente na 
expressão ‘revogam-se as disposições em contrário’ tinha largo e franco 
uso, embora se constituísse em técnica legislativa perniciosa ao bom 
manejo do Direito, quer por parte de seus operadores, quer por seus 
destinatários”. (SOUZA apud BOBERG, 2007, p.157).86

                                               
84 ACQUAVIVA. Marcus Cláudio. Dicionário Jurídico Brasileiro. 5.ed. São Paulo: Editora Jurídica 
Brasileira Ltda., 1994, p.273. 
85 BRASIL. Lei Complementar nº 95, 1998. Alterada pela Lei Complementar nº 107, 2001. 
86 SOUZA, Hilda. Processo Legislativo. 1.ed. Porto Alegre: Sulina, 1998, p.146. 
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9. DADOS QUANTITATIVOS

Durante a 15ª. Legislatura do Poder Legislativo do Município de Paracatu, 

quadriênio 2005/2008, tramitaram na Câmara Municipal de Paracatu 224 (duzentas 

e vinte e quatro) proposições legislativas: 
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Das proposições supramencionadas 95% (noventa e cinco por cento) foram 

aprovadas e promulgadas, ou seja, 213 (duzentas e treze) normas legislativas, das 

quais: 1 (uma) emenda à Lei Orgânica do Município de Paracatu; 18 (dezoito) leis 

complementares; 171 (cento e setenta e uma) leis ordinárias;  e 23 (vinte e três) 

resoluções legislativas, que foram incluídas no rol das normas jurídicas do município. 
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Atendendo o princípio constitucional da publicidade, é imperativo que o ato 

de promulgação da norma jurídica seja publicado, tendo em vista que a publicação, 

como foi visto neste estudo, é sinômino de eficácia. 
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Destarte, para avaliar se as novas normas jurídicas criadas no período de 

2005 a 2008 atenderam ao princípio da publicidade, ou seja, de forma a transmitir ao 

povo paracatuense o conhecimento de seu conteúdo, realizou-se uma pesquisa de 

opinião com cidadãos paracatuenses que foram às reuniões plenárias da Câmara 

Municipal de Paracatu. 

Primeiramente, a pesquisa buscou esboçar o perfil dos entrevistados no que 

diz respeito à freqüência com que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo 

Paracatuense. Pode-se notar que a maioria dos entrevistados, 58% (setenta por 

cento) buscam semanalmente acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal do 

Município de Paracatu (ver Gráfico 1). 

Na pesquisa se buscou diagnosticar os meios pelos quais o entrevistado 

obtem as informações sobre as matérias em tramite no Legislativo Paracatuense. 

Conforme os dados apurados pela pesquisa (Gráfico 2), destaca-se a presença às 

reuniões plenárias, como a forma mais utilizada de saber o que está tramitando na 

Câmara Municipal de Paracatu. Vinte e um por cento dos entrevistados apontaram 

os jornais locais e a televisão como os veículos utilizados para obtem informações 

do Legislativo; onze por cento indicaram a internet e o rádio; e somente cinco por 

cento dos entrevistados apontaram o quadro de avisos como a forma de saber sobre 

as matérias em tramitação da Câmara Municipal de Paracatu.  
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No Gráfico 3 pode-se verificar que na opinião de 32% (trinta e dois por 

cento) dos entrevistados a melhor forma de se transmitir as informações sobre as 

proposições legislativas em tramite Casa Legislativa é a Internet, seguindo de perto 

os Jornais locais e a Televisão com 26% (vinte e seis por cento). O Rádio obteve 

16% (dezesseis por cento) da opinião dos entrevistados. Cumpre destacar que o 

Quadro de Avisos não foi apontado, na pesquisa, com uma das melhores formas de 

se transmitir as informações das matérias em tramitação na Casa Legislativa do 

Município de Paracatu. 
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Sobre as proposições legislativas, aprovadas e sobre as leis sancionadas e 

promulgadas os dados da pesquisa apontam que 53% (cinqüenta e três por cento) 

dos entrevistados obtêm a informação do conteúdo das novas normas jurídicas 

pelos Jornais Locais. Isto se justifica pela obrigatoriedade de se publicar em órgão 

de imprensa oficial, ou, na inexistência deste, em jornais locais ou regionais o inteiro 

teor da lei (ver Gráfico 4). 

Ao questionar o entrevistado sobre a realização da publicação das leis em 

jornais locais ou regionais no quadriênio de 2005 a 2008 (Gráfico 5), verificou-se que 

37% dos entrevistados não de lembra de ter sido publicado nos jornais as leis 

sancionadas e promulgadas e que 67% dos entrevistados acreditam que as leis 

sancionadas e promulgadas foram publicadas algumas vezes. 
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Outra questão abordada pela pesquisa é se a afixação das leis promulgadas 

e dos atos oficiais no quadro de avisos da Prefeitura ou da Câmara Municipal atende 

às necessidades de informação do entrevistado, pode se diagnosticar que a afixação 

não atende as necessidades de informação de 95% (noventa e cinco por cento) dos 

entrevistados (ver Gráfico 6).   

E finalmente, a pesquisa buscou apurar a opinião do entrevistado quando a 

necessidade de criação de um órgão de imprensa oficial, no âmbito do município de 

Paracatu, para publicar todos os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 

89% (oitenta e nove por cento) dos entrevistados são da opinião que de deve criar 

um órgão de imprensa oficial para a publicação dos atos do Legislativo e do 

Executivo (ver Gráfico 7). 
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10. CONCLUSÃO 

A publicação dos atos do processo legislativo é o tema principal deste 

estudo, tendo em vista que a falta da publicidade na gestão pública está afastando 

os representados de seus representantes. A falta de transparência da Administração 

pública está aumentando a crise institucional dos “poderes constituídos” pelo povo. 

O Município de Paracatu possui 8.232,23 kilometros quadrados, com uma 

população, em 2007, de 79.739 habitantes, sendo 68.625 na área urbana e 11.114 

na área rural. Contribuiu para o Produto Interno Bruto – PIB de 2006 com R$ 

735.054.000,00 (setecentos e trinta e cinco milhões e cinqüenta e quatro mil reais), 

isto é, per capita de R$ 8.708,00 (oito mil e setecentos e oito reais). 87

Com uma receita orçamentária estimada para o exercício financeiro de 2009 

de R$ 128.711.000,00 (cento e vinte e oito milhões e setecentos e onze mil reais)88 e 

uma população residente estimada pelo IBGE, em 1º de julho de 2008, de 82.850 

habitantes,89 o Município de Paracatu não pode ser considerado de pequeno porte. 

Entretanto, os atos de promulgação das leis, bem como dos demais atos oficiais do 

município, são desconhecidos pela população paracatuense por falta de publicação; 

que por força de lei deveriam ser publicados na imprensa local ou regional. Acredita-

se que cópias destes atos somente foram afixadas nos quadros de avisos da 

Prefeitura ou da Câmara Municipal. 

 A falta da publicação de leis ordinárias, de leis complementares, decretos, e 

outras formas de atos da administração pública colocam em xeque a eficácia dos 

atos praticados, tendo em vista que não foi dado o devido conhecimento, a devida 

divulgação, para que todos os interessados e envolvidos no processo decisório das 

políticas públicas tomem o necessário conhecimento. Ressalta-se, também, que a 

falta de publicação ou retardamento desta, é crime de responsabilidade contra a 

probidade administrativa, que está sujeito a julgamento e sanção com a cassação do 

mandato. 

                                               
87 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. <http://www.ibge.gov.br/cidadesat>. 
88 Lei Municipal nº 2.717, de 05 de janeiro de 2009. 
89 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas das populações 
residentes, em 1º de julho de 2008, segundo os Municípios, 2009, p.69. 
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Com grande dimensão territorial o município de Paracatu necessita de 

utilizar meios de divulgação de seus atos institucionais, como por exemplo: rádio, 

televisão e internet. Entretanto os atos oficiais devem ser publicados na íntegra, de 

inteiro teor, em órgão de imprensa oficial, e na falta deste, em jornais locais ou 

regionais. 

Destarte, este estudo indica a criação de órgão de imprensa oficial contendo 

a publicação de todos os atos oficiais do Legislativo e do Executivo, como forma de 

dar conhecimento ao povo paracatuense sobre as normas jurídicas que regem o 

município, bem como dar transparência da gestão pública e sanar, de uma vez por 

todas, o problema de inexistência de publicação oficial. 

A criação de órgão de imprensa oficial implica na publicação obrigatória e 

veinculação por meio de um “Jornal Oficial Municipal” de todas as normas jurídicas 

promulgadas no município, bem como dos decretos, editais, instruções normativas, 

portarias, etc..., com periodicidade semanal e com distribuição gratuita em todas as 

associações de bairros, entidades civil organizada, órgãos da administração direta e 

indireta, etc. 
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