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1 INTRODUÇÃO

A  sociedade  contemporânea  tem  assistido  nas  últimas  décadas  a  uma 

acelerada transformação do princípio do equilíbrio entre os poderes, polo basilar do 

Estado  Democrático  de  Direito  proposto  pelo  Barão  de  Montesquieu  em  1747. 

Pensador  ilustre,  deu  forma  explícita  à  idéia  de  tripartição  de  funções  entre  o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário, como meio de impedir a concentração de 

poderes,  preservar  a  liberdade  dos  indivíduos  e  impedir  abusos  e  tiranias  dos 

governadores. 

Vê-se que esta transformação no equilíbrio entre os poderes vem ocorrendo, 

principalmente,  em virtude da necessidade que o  Estado Moderno apresenta  de 

obter do Poder Executivo, cada vez mais, uma celeridade não assimilada pelo Poder 

Legislativo, especificamente no que concerne ao Processo Legislativo, uma vez que, 

às vezes, a tramitação dos projetos de lei segue a antiga rotina lenta e conturbada, 

onde a relação de interesses, por vezes, tumultua e entrava o processo legislativo.

Como premissa fundamental,  necessário se faz pesquisar as formas pelas 

quais  vem ocorrendo esta  transformação  e  se  a  mesma afeta  ou  não  o  devido 

processo legislativo, sob a ótica de um Estado Democrático de Direito.

Nessa  esteira,  a  presente  monografia  objetiva,  por  meio  de  pesquisa 

qualitativa, discutir a intervenção do Poder Executivo sobre o Processo Legislativo, 

no que pertine, especificamente, ao controle de sua agenda. 

Para se descrever este fenômeno propõe-se discorrer inicialmente sobre o 

princípio do equilíbrio entre os poderes proposto por Montesquieu, detalhado em sua 

obra “O Espírito das Leis”, cujo escopo defendia, em síntese, como pedra angular, a 

não-  ingerência  de  um  poder  sobre  o  outro,  em  um  sistema  de  “Checks  and 

Balances” , ou freios e contrapesos.

Releva registrar que o princípio acima referenciado serviu  de base para o 

surgimento  dos  Estados  Constitucionais  Modernos.  Com  efeito,  discorreremos 

também acerca destas formas de Estado, em seus diversos paradigmas, em razão 

da  influência  que  eles  exerceram  na  orientação  do  processo  legislativo  até  a 

modernidade. 

 Necessário,  ainda,  trazer  à  baila,  como  fruto  da  efetivação  dos  Estados 

Constitucionais, o surgimento das diversas formas de Democracia, que de maneira 
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decisiva cristalizaram em nosso meio a proposta de Montesquieu e interferiram de 

forma determinante na condução do processo legislativo.

Propõe-se ainda estudar o conceito, objetivo e fases  do Devido Processo 
Legislativo,  bem como as espécies de  atos e procedimentos que o envolvem. 

Nesse bojo estudaremos o posicionamento do filósofo Contemporâneo Habermas, 

que vê a participação direta dos cidadãos durante a formulação das leis, como vetor 

adequado para legitimar o processo legislativo nas democracias atuais.

Trataremos do  procedimento legislativo compartilhado, locus de atuação 

conjunta  Legislativo-Executivo,  procurando  demonstrar  que  o  ato  de  governar 

requer,  antes  de  mais  nada,  a  cooperação  entre  poderes,  e  que  esta  atuação 

conjunta não pode e não deve ser vista como uma usurpação de competência por 

parte do Executivo, nem como um desequilíbrio da repartição dos poderes estatais.

 Em capítulo distinto destacaremos os inúmeros instrumentos de que dispõe o 

Poder Executivo constitucional e regimentalmente, para influir de forma decisiva no 

processo  legislativo,  a  exemplo  do  Poder  de  Iniciativa de  propor  matérias 

específicas; das Medidas Provisórias que são o mais importante de todos os meios 

de ingerência em virtude da alteração imediata que ocasiona no status quo e pela 

força coercitiva de lei; do Regime de Urgência e Urgência Urgentíssima que força 

o Legislativo a analisar as matérias submetidas com lapso temporal reduzido; do 

Poder de Veto por meio do qual o Chefe do Executivo manifesta-se indeferindo total 

ou parcialmente o projeto a ele submetido e do poder de  Decreto Regulamentar 
através do qual  o  Executivo  regulamenta as disposições já  expressas em lei  de 

modo a tornar mais didática e cristalina a sua interpretação.

Analisaremos, ainda, a atuação decisiva para o Executivo, das Lideranças 
Partidárias e do  Colégio de Líderes, no intuito de decidir, ordenar e celerizar a 

tramitação do processo legislativo,  bem como controlar  os  parlamentares  a  eles 

submetidos.

Destacaremos,  também,  as  questões  atinentes  à  relação  Executivo-

Parlamentares envolvendo Políticas Distributivas, as quais trataremos no decurso da 

presente  monografia,  a  exemplo  da  concessão  de  pastas,  cargos  e  a 

disponibilização e liberação de recursos, utilizados de forma direta para auxiliar o 

Executivo na implementação de sua agenda.

Considerando, ainda, que a atuação dos parlamentares, tidos a longa data 

como representantes da vontade popular vem perdendo expressão na condução do 
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processo legislativo, demonstraremos ser fundamental que esse desvio de rota seja 

complementado,  suprido,  por  outros  atores  que  venham a interagir  no  processo 

legislativo,  no  intuito  de  legitimar  as  normas  oriundas  desse  processo.  Neste 

momento destacaremos de um modo especial  a relevância da postura ativa dos 

cidadãos como co-autores das normas.

Em  sua  fase  final,  a  presente  monografia  buscará  confrontar  a  recente 

realidade acerca da efetiva participação popular no processo legislativo mineiro, com 

o fito de demonstrar que as transformações ocorridas no referido processo, a partir 

da criação da Comissão de Participação Popular, das Audiências Públicas e dos 

Eventos  Institucionais,  fortaleceram  o  conceito  legal  de  democracia  enquanto 

expressão da vontade popular e estão servindo de arrimo para legitimar o processo 

legislativo mineiro.

Pelo  exposto,  acreditamos  que  o  trabalho  se  justifica  à  medida  em  que 

permite uma discussão e uma melhor compreensão do atual modelo de processo 

legislativo que, a nosso juízo, deve passar pela atuação compartilhada Legislativo-

Executivo, legitimado pela postura ativa dos cidadãos, visto por nós como co-autores 

das normas, em detrimento do antigo modelo, hoje ultrapassado.
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2 DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES DO ESTADO

A teoria da repartição tripartite dos poderes foi exposta pela primeira vez por 

Platão e por seu discípulo Aristóteles, na Antiguidade Clássica. Não se utilizando 

dos  conceitos  institucionais  atuais,  esses  grandes  filósofos  reconheceram que  o 

Estado exerce três funções distintas: a legislativa, a executiva e a judiciária.

De igual sorte, John Locke, filósofo inglês, também precedeu Montesquieu há 

cerca  de  um século,  na elaboração de tal  teoria,  admitindo a existência  de  três 

poderes. Porém Locke afirmava que existiam os poderes Legislativo, Executivo e 

Federativo e, ainda, a existência de um quarto Poder, qual seja, a prerrogativa do 

Monarca, em caso de lacuna legis, elaborar as leis em prol da sociedade.

Contudo, o grande idealizador da teoria da repartição tripartite dos poderes do 

Estado, de forma sistemática, foi Montesquieu, em sua fulgurante obra “O Espírito 

das  Leis”,  de  1747.  A  gênese  de  seu  pensamento  apontava  a  necessidade  de 

equilíbrio de poderes e de um governo moderado. 

Sobre  o  tema,  o  emérito  professor  português  CANOTILHO,  ao  expor  a 

necessidade de existir e aplicar o método dos freios e contrapesos, bem como ao 

discorrer  sobre  a  teoria  do  núcleo  essencial,  aborda  a  matéria  com  muita 

propriedade, senão vejamos:

“Através  da atribuição  a  um órgão ou grupo de órgãos  de uma função 
específica  fudamental,  visa-se  obter  o  velho  desiderato  do equilíbrio  de 
poderes  e  de  um  governo  moderado,  tal  como  Montesquieu  o  definiu 
impressivamente:“ Pour qu’on ne puísse pás abuser du pouvoir il faut que,  
par la dispsition dês choses, lê pouvoir arrêt lê pouvoir” (Del’espirit dês lois,  
1748, Livro XI, Cap.IV)

    [...]
Do  fato  de  a  Constituição  da  República  Portuguesa  consagrar  uma 
estrutura  orgânica  funcionalmente  adequada  é  legítimo  deduzir  que  os 
órgãos especialmente qualificados para o exercício de certas funções não 
podem  praticar  atos  que  materialmente  se  aproximam  ou  são  mesmo 
característicos de outras funções e da competência de outros órgãos (exs: 
a AR executa, o Governo legisla, os tribunais administram). (CANOTILHO, 
2003, p. 558-559).  

Com efeito, necessário se faz, uma contextualização cronológica da vida de 

Montesquieu para uma correta compreensão da sua ideologia à época.
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Montesquieu, nascido em 1689 no castelo de La Brède, perto de Bordéus, na 

França, morreu em 1755. Adepto do iluminismo1, Montesquieu tinha seu campo de 

interesse na história, filosofia, direito e política. Viveu na vigência do Antigo Regime, 

ou Monarquia Absolutista, onde todas as decisões importantes concentravam-se nas 

mãos do Rei, o que de forma objetiva culminava em uma tirania do poder. 

Todavia, o que se configurava no período de Montesquieu era a concentração 

nas  mãos  de  um só  governante  do  poder  de  julgar,  criar  leis  e  o  de  executar 

resoluções públicas. 

Esse  acúmulo  de  funções  foi  criticado  por  Montesquieu  em sua  obra  “O 

Espírito das Leis”.  Ele alegava que se todo poder fosse exercido por apenas um 

governo, ter-se-ia uma subversão dos princípios fundamentais de uma Constituição 

livre.     

Montesquieu reconheceu em sua obra três tipos de governo: o republicano, o 

monárquico e o despótico.

Para  ele,  o  poder  republicano  era  aquele  no  qual  o  povo,  em  conjunto, 

possuía o poder soberano. Exemplificando, neste tipo de governo, o povo deveria 

nomear seus magistrados bem como eleger seus parlamentares para o Senado, e 

teria  por  base  a  participação  popular  diretamente  na  escolha  de  seus 

representantes, como forma de evitar a corrupção e o uso desvirtuado do poder.

Já o governo monárquico seria aquele em que um só governa, mas por meio 

de leis fixas e estáveis subordinadas à sua vontade.

Por sua vez, o despótico seria o governo onde somente um governaria, sem 

leis  e  sem regras.  O  governante  dispunha  de  total  liberdade  para  governar,  de 

acordo com a sua vontade, cabendo ao povo apenas acatar seus desejos gerando 

uma arbitrariedade infindável.

1 O  iluminismo  foi  um  movimento  intelectual  originado  em  meados  do  Século  XVIII  (conhecido 
historicamente como “o  século  das luzes”)  que evidenciava a  ciência  e a razão como meios de 
explicação de todas as coisas do universo. A terminologia iluminismo se deu pelo fato de os filósofos 
da época  acreditarem estar  iluminando as  mentes das pessoas.  O referido movimento tinha  um 
condão  de  valorização  do  homem  e  da  razão,  aderindo  a  princípios  do  Renascimento  e  do 
Humanismo. Para os iluministas, cada indivíduo deveria pensar por si próprio e não seguir ideologias 
por imposição. Pregavam uma sociedade mais justa. 
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O próprio Montesquieu, com muita propriedade, definiu cada tipo de governo 

da seguinte forma:

Existem três tipos de governo: o REPUBLICANO, o MONÁRQUICO e o 
DESPÓTICO. Para descobrir sua natureza basta a idéia que os homens 
menos instruídos têm deles. Suponho três definições, ou melhor, três fatos: 
“o  governo  republicano  é  aquele  no  qual  o  povo  em seu  conjunto,  ou 
apenas uma parte do povo, possui o poder soberano; o monárquico, aquele 
onde um só governa, mas através de leis fixas e estabelecidas; ao passo 
que, no despótico, um só, sem lei e sem regra, impõe tudo por força de sua 
vontade e de seus caprichos”. (MONTESQUIEU, 1993, p. 19)

Na visão de Montesquieu, um princípio seria necessário para dar suporte a 

cada  tipo  de  governo:  na  república,  seria  o  princípio  da  virtude,  tido  como  um 

sentimento de amor à pátria, à igualdade, o respeito pelas leis e a dedicação do 

indivíduo à coletividade; na monarquia, o princípio da honra, tido como o respeito de 

cada  um  por  aquilo  que  deve  à  sua  categoria,  pressupondo  a  requisição  de 

preferências e distinções; no despotismo, princípio do temor, sentimento pelo qual, 

por meio da força, extinguem-se todas as coragens de revolta e apaga-se qualquer 

sentimento de ambição, ensejando a manutenção e controle do poder.

O governo republicano possui duas formas, quais sejam, a democrática, que 

se dá quando o povo em conjunto possui o poder soberano, e a aristocrática, que se 

dá quando parte do povo exerce o poder soberano.

Nas palavras de Montesquieu:

Quando, na república, o povo em conjunto possui o poder soberano, trata-
se de uma Democracia. Quando o poder soberano está nas mãos de uma 
parte do povo, chama-se Aristocracia.O povo, na democracia, é sob certos 
aspectos, o monarca; sob outros, é súdito.
[...]
Na  aristocracia,  o  poder  soberano  está  nas  mãos  de  certo  número  de 
pessoas. São elas que elaboram as leis e que mandam executá-las; e o 
resto do povo está para elas, no máximo, como os súditos estão para o 
monarca, numa monarquia.  (MONTESQUIEU, 1993, p. 19, 20 e 24)

Os  contratualistas2 que  antecederam  cronologicamente  a  Montesquieu 

defendiam a tese de que não existe Estado ou governo sem um aval prévio do poder 

2 O contratualismo foi um movimento filosófico político iniciado por Thomas Hobbes, que se baseava 
na  idéia  da  existência  prévia  de  um  acordo  entre  os  membros  de  uma  sociedade,  pelo  qual 
reconhecem a autoridade, igualmente sobre todos, de um conjunto de regras e de um regime político, 
originado a partir de um contrato social.
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por  parte  da  sociedade,  ou  seja,  a  sociedade tinha que anuir  para  que fossem 

conferidos poderes para que alguém os exercesse.

Montesquieu  não  era  contratualista,  portanto  não  se  preocupava  com  a 

constituição primordial do poder, e sim com a sua reposição a cada instante. Sua 

tese centrava-se no modo em que o governante conduzia o poder em relação aos 

seus governados, pois se não existisse uma relação axiológica do súdito para com 

seu governante, não se teria a manutenção do poder.

Sua  teoria  fundava-se  na  separação  dos  poderes  executivo,  legislativo  e 

judiciário, tendo em vista que sem esta separação de forma limitada e equilibrada, 

seria  impossível  combater  os  abusos  de  poder.  Pregava  a  liberdade  política  de 

forma incondicional e uma cooperação harmônica dos três poderes, resultando em 

um equilíbrio com o fito de garantir a eficácia do governo.

Para Montesquieu, caso os poderes legislativo e executivo se aglutinassem 

em apenas um representante, poderia culminar na consecução de leis tirânicas, para 

posteriormente  serem executadas  ao  seu  livre  alvedrio.  Da  mesma forma,  se  o 

judiciário  e  legislativo se unissem, ter-se-ia uma arbitrariedade exacerbante,  pois 

aquele que elaboraria as leis também seria competente para interpretá-las e aplicá-

las  ao  caso  concreto.  Caso  o  judiciário  se  unisse  ao  executivo,  conduziria  o 

processo com grande opressão, o que culminaria em uma grande injustiça. 

Seguindo a linha de Montesquieu,  Alexander  Hamilton,  John Jay e James 

Madison,  na  obra  O  Federalista,  em  comentário  à  Constituição  Americana, 

propuseram a  imprescindibilidade  da  não-violação  dos  departamentos  legislativo, 

executivo e judicial e da separação entre eles, para que se tenha a harmonia da 

federação. Entretanto, o que ocorria desde então era uma interferência de um poder 

no outro.

Veja o que eles aduziram:

Uma  das  principais  objeções  inculcadas  pelos  mais  respeitáveis 
adversários  da  Constituição  é  a  suposta  violação  da  máxima  política 
segundo a qual os departamentos legislativo,  executivo e judicial  devem 
ser distintos e diferentes. Dizem que na estrutura do governo federal não 
se tem tido em conta esta precaução essencial a favor da liberdade. Os 
vários departamentos do poder acham-se distribuídos e mesclados de tal 
maneira que se destrói toda simetria e beleza da forma, expondo certas 
partes essenciais do edifício ao perigo de se verem esmagadas pelo peso 
desproporcional de outras. (HAMILTON; JAY; MADISON, 1959, p. 195)
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Na referida obra já se detectava uma discussão acerca da interferência de um 

poder  sobre  o  outro.  Propõe  a  obra  em  comento  que  o  legislativo  julgasse 

acusações contra  funcionários  públicos;  o  executivo  designasse os  membros do 

judiciário,  e norteasse as votações no legislativo.  É possível observar que desde 

essa época já ocorria uma ingerência do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. 

Ainda na obra O Federalista, seus autores expressaram-se da seguinte forma:

Todo  mundo  está  de  acordo  em que  os  poderes  próprios  de  um  dos 
departamentos não devem ser  administrados completa  nem diretamente 
por  qualquer  dos  outros.  É  também  evidente  que  nenhum  deles  deve 
possuir,  direta  ou indiretamente,  uma influência preponderante  sobre os 
outros  no  que  se  refere  à  administração  de  seus  respectivos  poderes. 
(HAMILTON; JAY; MADISON, 1959, p. 200, 201)

Nesse sentido, releva-se citar o professor Kildare Gonçalves Carvalho, que 

assim  explicita  sobre  o  caráter  predominante  e  não  exclusivo  das  funções  do 

Estado, verbis:

Essas  considerações  revelam  que  a  especialização  de  funções 
estatais,  relacionada  com  o  princípio  da  separação  de  Poderes,  é 
relativa,  pois,  na  realidade,  consiste  numa  predominância  e  não 
exclusividade desta ou daquela função desempenhada por um órgão 
ou complexo de órgãos do Estado. Deste modo, os Poderes Legislativo, 
Executivo  e  Judiciário  exercitam  as  funções  legislativa,  executiva  ou 
administrativa, e jurisdicional, em caráter predominante e não exclusivo, já 
que como se deduziu,  cada um desses Poderes poderá desempenhar, 
excepcionalmente, uma função material de outro Poder.
Fala-se  por  isso  mesmo  em  interpenetração  ou  interdependência  de 
Poderes,  ao  invés  de  separação  ou  independência  de  Poderes,  pois  o 
princípio da separação não nega a harmonia, coordenação e colaboração 
dos Poderes.
Os Poderes do Estado não comportam hierarquia; é o que se depreende 
de Montesquieu. Para Locke e Rousseau haveria, contudo, supremacia do 
Poder  Legislativo.  Contemporaneamente,  o  Poder  Executivo  vem 
assumindo  uma  certa  liderança  entre  os  Poderes  do  Estado.  Tal 
fenômeno  decorre,  sobretudo,  por  ser  um  órgão  minoritário  em 
relação ao corpo legislativo formado de numerosos membros, dispõe 
de liderança, comando e condução da orientação política geral.
Observe-se finalmente que um controle dos Poderes do Estado, por um 
órgão  distinto  e  autônomo  de  cada  um  deles,  é  exigência  para  a 
preservação da democracia e manutenção da própria liberdade individual. 
Por  isso mesmo é que Loewenstein  formulou uma divisão tripartite  das 
funções do Estado, que denomina de policy determination, policy execution 
(correspondentes às funções de governo e administrativa) e policy control, 
que, para ele, constitui o ponto principal do regime constitucional. (grifos 
nossos) (CARVALHO, 2004, p. 111) 

Nesse  diapasão,  como  exemplo  de  funções  atípicas,  vigente  sistema  de 

“freios e contrapesos”, citem-se: a competência do Executivo para expedir medidas 
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provisórias, iniciar o processo legislativo e vetar projetos de lei; a competência do 

Legislativo  para  julgar  o  Presidente  da  República  por  crime de responsabilidade 

(função  jurisdicional),  aprovar  a  indicação  de  determinados  titulares  de  cargos 

públicos  (função  executiva),  de  modo  a  fiscalizar  os  atos  do  Executivo;  a 

competência  do  Judiciário  para  iniciar  o  processo  legislativo  referente  a 

determinadas  matérias  (função  legislativa)  e  nomear  os  magistrados  de  carreira 

(função executiva).  

Atualmente,  essa  sistemática  da  tripartição  dos  poderes  proposta  por 

Montesquieu,  com o advento  da Constituição de 1988,  foi  elevada ao  status de 

princípio  constitucional  não  passível  de  ser  abolido  por  meio  de  emenda  à 

Constituição3, as chamadas “cláusulas pétreas”, de modo que seu implemento torna-

se  imprescindível  para  a  concretude  de  um  Estado  Democrático  de  Direito, 

harmônico e equilibrado dos três poderes. 

Essa teoria da separação dos poderes já era tratada em nosso ordenamento 

jurídico desde a Constituição de 1824 como um dos pilares do constitucionalismo 

nacional.

Filomeno Moraes abordando o tema assim se manifestou:

Mas se as Constituições brasileiras, inclusive a de 1967 e 1969 (para não 
lembrar  a Carta  de 1937) entronizaram o princípio,  rendendo assim, no 
geral,  seu  tributo  ao sistematizador  da  lei  mais  abrangente  do  poder  – 
quem o detêm tende a dele abusar (Montesquieu,  1979) – a desordem 
constitucional pós-64 o desfigurou, proclamando-o muito mais como uma 
espécie de homenagem do vício à virtude do que como pedra angular do 
edifício  constitucional,  tal  a  concentração  de  poderes  armazenados  no 
Executivo e o amesquinhamento do Legislativo e do Judiciário.
Assim,  a  reafirmação  do  princípio  da  separação  de  poderes  pela 
Constituição de 1988 possui também o sentido de operação restauradora 
para afastar a desfiguração levada a efeito pelo processo autoritário mais 
recente. (MORAES, 2001)

 Todavia,  esse  princípio  não  deve  cingir-se  apenas  ao  plano  normativo-

constitucional,  devendo haver,  na prática,  uma interação efetiva  com o processo 

político, o que com o passar dos tempos, tem sido modificado. Com efeito, o que se 

tem verificado é uma grande ingerência do Executivo sobre o Processo Legislativo, 

através de meios de que dispõe, conforme mostraremos no capítulo apropriado.

3 O princípio da separação dos poderes na Constituição de 1988 vê-se expresso no art.  2º,  e a 
vedação de sua supressão encontra-se no art. 60, § 4º inciso III.
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Questiona-se,  ainda,  o  teor  dessa  ingerência.  Quais  os  efeitos  gerados? 

Afeta-se o Estado Democrático de Direito ou estamos assistindo a um rearranjo da 

teoria tripartite de Montesquieu? 

Procuramos  debater  estas  questões  no  curso  deste  trabalho,  todavia, 

discorreremos antes, acerca da origem e evolução dos Estados Constitucionais, com 

o fito de trazer à baila um melhor entendimento acerca do tema focado.
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3 DOS ESTADOS CONSTITUCIONAIS

As lições do filósofo Montesquieu, assimiladas durante o passar dos tempos, 

serviram de base para a instituição dos Estados Constitucionais Modernos.

Chegou-se à conclusão de que o Estado assentado nas mãos de apenas um 

governante  não  conseguiria  dar  respostas  e  legitimar  seu  poder  perante  a 

sociedade.

 Assim, a formação dos Estados-Nação partiu da base filosófica idealizada 

por Montesquieu, onde a divisão de poderes era fundamental para o equilíbrio da 

sociedade, vez que o governante não mais seria o titular de todos os poderes e 

único tutor dos interesses da nação.

A formação evolutiva dos paradigmas dos Estados Constitucionais a saber, o 

social, o socialista e o Neoliberal,  têm origem na Revolução Norte Americana de 

1776 e a conseguinte “Constituição Norte Americana” de 1787, à luz da Revolução 

Francesa de 1789.

3.1 O Estado Liberal

Dentro de uma perspectiva cronológica, o Estado Liberal foi o primeiro modelo 

de  Estado Constitucional  a  ser  implementado.  Em linhas gerais  caracterizava-se 

pela  proteção  da  propriedade  privada  e  dos  direitos  políticos,  pelo  não-

intervencionismo econômico no mercado, omissão perante os problemas sociais e 

tutela dos interesses individuais. 

Portanto, tinha por escopo o distanciamento econômico, limitando-se à defesa 

da propriedade, ficando conhecido como Estado de Polícia ou Estado Gendarme. 

Essa proteção exacerbante da propriedade privada e das garantias individuais 

culminou em um sistema capitalista dispare, onde prevaleciam os abusos dos fortes 

contra os fracos, sendo inclusive o próprio Estado instrumento opressor. 

Nesse diapasão, o Professor André Del Negri, assim se posicionou:

Verifica-se  que  a  garantia  da  liberdade,  bem  como  a  da  propriedade 
privada,  fundamentam  as  práticas  sociais  desse  período  em  que  a 
liberdade  econômica  fomenta  a  livre  concorrência  acarretando,  como 
conseqüência,  um impulso  ao  capitalismo  o  que  acelerou  o  abuso  dos 
fortes contra os fracos e o próprio Estado passou a ser instrumento de 
opressão contra os menos favorecidos. (DEL NEGRI, 2003, p. 21)
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No que tange à produção legiferante, no paradigma Liberal o que se percebe 

é  o  legislador  da  época  tendencioso  à  elaboração  de  leis  que  protegessem as 

garantias  individuais  e  a  sua  não-interferência  pelo  Estado  e  pelos  particulares, 

principalmente em relação à economia que era a tutela maior desse paradigma. 

O cerne do paradigma Liberal  assentava-se no indivíduo,  atribuindo-se ao 

Estado a garantia da liberdade individual.  Destarte,  o Estado se via  afastado da 

sociedade.

Segundo José Luiz Quadros de Magalhães:

O Estado Liberal caracteriza-se pela omissão perante os problemas sociais 
e econômicos no seu texto, além da regra básica de não-intervenção no 
domínio  econômico.  As  Constituições  Liberais  declararam  os  direitos 
individuais, entendidos como direitos que regulam condutas individuais e 
protegem a esfera de interesses individuais, contra o Estado, sendo o limite 
desses direitos o direito do outro, além de assegurarem ainda os direitos 
políticos. (MAGALHÃES, 2000, p. 63)

Outro aspecto importante a ser destacado nesse paradigma de Estado é a 

burocracia4, que se consolidou estabelecendo-se o império da lei ou o Estado de 

direito.

Para uma abordagem mais sistemática do tema, podemos dividir o Estado 

Liberal em três fases distintas.

A  primeira  fase  tem como  característica  o  triunfo  da  proposta  econômica 

liberal, surgindo os direitos individuais fundamentados na propriedade privada dos 

meios de produção. 

4Administração Pública Burocrática  – Surge na segunda metade  do  século  XIX,  na época  do 
Estado  liberal,  como  forma de  combater  a  corrupção  e  o  nepotismo  patrimonialista.  Constituem 
princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia 
funcional,  a  impessoalidade,  o  formalismo,  em  síntese,  o  poder  racional-legal.  Os  controles 
administrativos visando evitar  a  corrupção e o nepotismo são sempre  a priori.  Parte-se de uma 
desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por 
isso são sempre necessários controles rígidos dos processos, como por exemplo, na admissão de 
pessoal, nas compras e no atendimento a demandas.
Por outro lado, o controle – a garantia do poder do Estado – transforma-se na própria razão de ser do 
funcionário. Em conseqüência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão 
básica, que é servir à sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a 
efetividade no controle de abusos; seu efeito, a ineficiência, a auto-referência, a incapacidade de 
voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes. Este defeito, entretanto, não se revelou 
determinante na época do surgimento da administração pública burocrática porque os serviços do 
Estado eram muito reduzidos.  O Estado limitava-se a manter  a ordem e administrar  a justiça,  a 
garantir os contratos e a propriedade. (Plano Diretor da Reforma do Estado, 1995 p. 15)
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Ou seja, cidadãos seriam apenas os proprietários, possuidores dos direitos 

políticos em sentido restrito, o que originou o voto censitário, direito ao voto exercido 

exclusivamente  pelos  homens,  o  que  explicita  a  formação  do  direito  sem  a 

legitimidade que se faz mister. 

As  atividades  desempenhadas  pelo  Estado  baseavam-se  tão-somente 

naquelas de cunho exclusivo, tais como defesa externa e interna, arrecadação e 

poder de polícia. Todas as demais atividades públicas eram transferidas mediante 

concessões aos particulares, que as realizavam pela via contratual, restringindo a 

interferência do Estado.    

A segunda fase caracteriza-se pela igualdade jurídica, pela substituição da 

propriedade privada como base dos direitos fundamentais e acesso ao voto, e por 

uma nova definição para cidadania.

A terceira fase caracteriza-se pela transição entre o Estado Liberal e o Estado 

Social que surge com a Primeira Guerra Mundial. Neste período, as Constituições 

ainda traziam como característica um texto político,  não-intervencionista, sendo a 

legislação  infraconstitucional  a  regulamentadora  da  nova  postura  do  Estado, 

moldada  nos  anseios  sociais  emergentes  à  época,  com  o  intuito  de  reduzir  as 

diferenças sociais  e  econômicas e a introjeção de direitos  sociais,  tais  como os 

trabalhistas.  

Essa  proteção  exacerbante  da  liberdade  econômica  no  Estado  Liberal, 

notadamente pela  não-intervenção econômica,  culminou em uma exploração dos 

menos favorecidos, como as atrocidades acometidas durante a Revolução Industrial, 

gerando a pobreza e a desigualdade por toda a parte. 

Contudo,  essa  mudança  de  comportamento  por  parte  do  Estado  não  foi 

suficiente  para  solucionar  o  gravame  ocasionado  pela  Primeira  Guerra  Mundial. 

Sobreveio nesse contexto o denominado Estado Social.  
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3.2 O Estado Social

O Estado  Social  (Estado  do  bem estar  social)  surgiu  com a  Constituição 

Mexicana de 19175, com a manutenção dos direitos fundamentais, todavia, trazendo, 

mormente em seu texto os direitos sociais.

No Estado Social houve a propagação de novos grupos de direitos, tais como 

os direitos sociais relativos ao trabalho, à saúde, à educação, à previdência e os 

direitos econômicos,  sendo, portanto um Estado intervencionista em oposição ao 

modelo Liberal  que tinha o condão de uma intervenção mínima e o desinteresse 

pelos problemas sociais, conforme disposto alhures. 

Nesse paradigma de  Estado,  os  interesses coletivos  sobrepunham-se  aos 

interesses individuais. O ideal de liberdade que fora tomado como pressuposto pelo 

pensamento  liberal,  teve  uma menor  expressão,  devido  à evidente  ascensão do 

capitalismo,  que  se  via  como  um  marco  deste  modelo  de  Estado.  Para  a 

concretização  desse  ideal,  o  Estado  deveria  interferir  diretamente  nas  questões 

sociais e econômicas.

Sobre o tema, o Professor André Del Negri assim se manifestou:

Com o início de uma nova era social, o Estado intervencionista toma corpo 
e  em nome da  solidariedade  substitui-se  a  individualidade.  O interesse 
coletivo passou a ter maior importância que o individual e a sociedade se 
fortalece surgindo os primeiros delineamentos de um Estado mais presente 
e atuante, se comparado ao Liberal. (DEL NEGRI, 2003, p. 23)

Os parlamentares desse paradigma de Estado elaboraram leis que tutelavam 

uma série  de  direitos  sociais  mínimos,  ausentes  até  então,  como,  por  exemplo, 

repouso semanal remunerado, jornada máxima de trabalho de oito horas, amparo à 

criança e ao adolescente, dentre vários outros.

Na medida em que o Estado foi se afastando dos ideais liberais, começou a 

exercer  várias  atividades  peculiares,  definidas  como  serviços  públicos,  que  no 

paradigma  anterior  eram  outorgadas  ao  setor  privado,  como  as  atividades 

comerciais e industriais.

Ainda a respeito do Estado Social, o Professor André Del Negri, asseverou:
5 Embora cronologicamente a Constituição Mexicana de 1917 tenha sido a primeira, a Constituição 
matriz do constitucionalismo social foi a de Weimar (Alemanha). (MAGALHÃES, 2000, p. 65)



17

Esse novo paradigma efetivou-se através de um Estado intervencionista 
mais atuante e preocupado em estimular o crescimento e desenvolvimento 
das  inúmeras  atividades  ligadas  às  áreas  da  saúde,  educação,  cultura, 
família  e  previdência  social.  O  Estado  abandonou  sua  posição  de 
espectador  passando a interferir  nesses movimentos com uma linha de 
crescimento  constante  na  economia,  nos  empregos  e  nos  impostos 
arrecadados,  ocasionando,  conseqüentemente,  um  maior  bem-estar  à 
sociedade. (DEL NEGRI, 2003, p. 22)

Importa acrescentar que em alguns países o Estado Social não obteve êxito, 

pelo  fato  de  não  existirem  à  época  e  até  mesmo  nos  dias  atuais,  requisitos 

essenciais para seu implemento, tais como saúde e educação.

Contudo, o crescimento do Estado para desempenhar as diversas atividades 

assumidas,  compreendendo  todos  os  setores  da  vida  social,  gerou  uma 

Administração ineficiente e burocrática, incapaz de cumprir seu objetivo inicial que 

era promover o bem comum.

Malgrado o intento do Estado Social de solucionar os problemas sociais, não 

houve  êxito,  tendo  em  vista  que  nesse  paradigma  via-se  ineficiente  o  quesito 

economia, o qual se tornava cada vez mais premente.

3.3 O Estado Socialista

No tocante  ao  Estado  Socialista,  este  corresponde  a  uma ruptura  com a 

economia, o individualismo liberal  e o capitalismo. Surgiu ao final  do século XIX, 

iniciando-se com a revolução proletária. 

Quanto  ao  modelo  Socialista,  José Luiz  Quadros  de  Magalhães assim se 

manifesta:

As  Constituições  Socialistas  consagram  uma  economia  socialista 
garantindo  a  propriedade  coletiva  e  estatal  e  abolindo  a  propriedade 
privada  dos  meios  de  produção.  Há  uma  clara  ênfase  aos  direitos 
econômicos e sociais e uma proposital limitação dos direitos individuais, 
pois  o  exercício  desses  direitos  no  Estado  Socialista,  que  devem  ser 
capazes  de  educar  e  preparar  o  cidadão  a  viver  no  futuro  em  uma 
sociedade completamente livre, onde não haja Estado poder ou hierarquia: 
a sociedade comunista. (MAGALHÃES, 2000, p. 67)

Mister se faz trazer à baila que os princípios norteadores do Estado Socialista 

foram: ditadura política do proletariado, propriedade social dos meios de produção, 

superação do regime de produção de mercadorias e o enfraquecimento do dinheiro, 
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abolição da troca  do  consumo,  controle  dos produtores  sobre  o produto  do  seu 

trabalho e sobre suas relações e limitação dos direitos sociais.

Todavia, a exemplo do Estado Social, o Estado Socialista sem recursos para 

atender  aos  serviços  básicos  também  não  conseguia  atender  às  demandas  da 

classe proletária, cada vez mais pobre. 

Nesse contexto o Comunismo chegou ao fim.

3.4 O Neoliberalismo

Com a crise do Estado Social e o fim do Comunismo surge o Neoliberalismo, 

em decorrência da crise fiscal, de legitimidade e de governabilidade em que se via 

inserto o Estado Social (Welfare Estate).  O Estado do Bem-Estar-Social já estava 

vulnerável e hipossuficiente frente à superinflação, o déficit público elevado, a dívida 

interna e externa, a burocracia excessiva, a corrupção e o desemprego. 

Ademais,  nos  anos  70,  a  deficiência  econômica  devido  à  redução  da 

arrecadação tributária, pôs em xeque, o Estado do Bem-Estar-Social e as políticas 

de benefício social praticadas até então. 

Nesse sentido Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira assevera:

Acontece, porém, que as despesas públicas passaram a níveis elevados e, 
assim, após os anos 70, as crises fiscais do Estado do bem-estar fizeram 
ressurgir o pensamento liberal. Passou-se ao entendimento oposto de que 
o  Estado  intervinha  demais,  sendo  necessária  uma  nova  regulação  do 
mercado sem o Estado. (PEREIRA, 1998, p. 26)

Emerge  nesse  cenário  como  frontal  oposição  ao  paradigma  Social,  um 

modelo  de  Estado  focado  em uma  economia  veemente,  baseado  em conceitos 

liberais,  como  Estado  mínimo,  desregulamentação  do  trabalho,  privatizações, 

funcionamento  do  mercado  sem  interferência  estatal,  e  redução  nos  benefícios 

sociais. 

A  proposta  do  Estado  Neoliberal  baseava-se  em criar  as  condições  para 

acumulação e expansão do capital, com posterior criação de riquezas e empregos, e 

a destituição do Estado de uma série de funções sociais. O cerne deste paradigma 

era o não-intervencionismo estatal.

3.5 Globalização
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O  Estado  do  bem  estar  social,  desenhado  a  partir  de  um  modelo 

intervencionista e assistencialista, que previa uma interferência por parte do Estado, 

voltava-se mais para o social em áreas como a saúde, educação, cultura, família, 

previdência  social,  dentre  outras.  Destarte,  um novo  modelo  de  Estado  fazia-se 

necessário para suprir as deficiências do Estado Social. Emerge nesse contexto o 

Estado Neoliberal, tendo o condão de uma nova política econômica liberal, com um 

intervencionismo estatal  mínimo,  redução  dos  benefícios  sociais,  privatizações  e 

não-interferência estatal no mercado.

Com o êxito  do neoliberalismo, surge na década de 1980 o fenômeno da 

globalização, permitindo a atuação das atividades econômicas capitalistas em todo o 

mundo. A partir de então, o capital tornou-se imperioso e estipulador do caminhar da 

economia  globalizada,  compelindo  os  Estados-Nação  a  se  ajustarem  às  suas 

exigências.

Nesse momento a produção legiferante viu-se impelida a derrubar os entraves 

estabelecidos  por  uma  Administração  Burocrática  e  a  implementar  uma 

Administração  Pública  Gerencial,  eficaz  e  eficiente,  como  forma  de  subsistir  no 

mercado globalizado.

Por  tudo  exposto  e  identificadas  as  características  dos  paradigmas 

constitucionais ao longo da história, bem como a influência que eles exerceram na 

orientação do processo legislativo até a atualidade, necessário se faz um estudo 

detalhado acerca  da  Democracia,  termo que se  identifica  com o povo  enquanto 

governante direto ou indireto e,  portanto,  visto como fundamento legitimador dos 

Estados Democráticos.
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4 DAS FORMAS DE DEMOCRACIA 

Montesquieu, em sua fulgurante teoria da repartição tripartite dos poderes, já 

havia se referido à democracia ao subdividir o governo republicano em aristocrata e 

democrático. Em sua construção teórica a democracia dar-se-ia quando o povo em 

conjunto possuísse o poder soberano.

Todavia, o implemento de seu pensamento democrático só se verificou com o 

surgimento dos Estados Constitucionais, notadamente com o Estado Liberal, o qual, 

malgrado a não-intervenção do Estado nos problemas sociais, inicia-se ali, mesmo 

que de forma embrionária e tímida, com a participação dos cidadãos na formação da 

vontade coletiva,  culminando com a transformação do Estado Liberal  em Estado 

Social, onde as bases democráticas de um governo voltado para o povo e com a 

participação deste, atinge seu ápice.

A  doutrina  refere-se  à  democracia  como  um regime  político  que  tem por 

escopo o governo em prol do povo, que o exerce de forma direta ou indireta. Neste 

sentido,  a  democracia  está  em constante processo de convivência,  não só para 

denotar  sua  história,  mas  para  realçar  que  é  um  modo  de  vida,  onde  no 

relacionamento interpessoal exige o respeito e a tolerância entre os conviventes, por 

isso  conduz  ao  estabelecimento  de  uma  relação  de  poder  político  que  irá 

estabelecer os direitos fundamentais de uma sociedade.  

O insigne doutrinador Kildare Gonçalves Carvalho, sobre o tema, aduziu:

O grau de realização da democracia se vê, na prática, limitado:
a) pelas condições sociais, econômicas e culturais de existência;
b) pelas características do Estado existente;
c) pelos modos efetivos do regime de governo e de seu funcionamento;
d) pelas ações e estilos dos governantes.
É preciso não se esquecer,  todavia,  de que não basta a existência das 
sociedades para que a democracia exista.
O condicionamento da democracia, antes apontado, deve ser considerado 
então como objetivo do regime democrático, a ser no dia-a-dia superado 
pela ação popular.
Para se realizar como tal, a democracia reclama a idéia de participação. 
(CARVALHO, 2004, p. 129)

Como se percebe, trata-se de um processo dialético que vai rompendo os 

contrários,  perfazendo-se valores que podem se alterar diante de perspectivas e 

demandas do ser humano. A igualdade e a liberdade são valores indissociáveis da 

democracia. 
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Não se  deve  olvidar  que o  povo  deve ser  visto  como instância  global  de 

legitimidade democrática, já que pela sua participação tudo é criado ou destituído a 

qualquer  momento  através  do  exercício  da  cidadania  que,  por  sua  vez,  gera 

decisões soberanas.

Com efeito, as formas pelas quais o povo participa do poder ensejam quatro 

tipos  de  democracia.  A  primeira,  denominada  democracia  direta,  a  segunda, 

democracia indireta, a terceira, democracia mista e a quarta, democracia pluralista, 

as quais analisaremos a seguir:

4.1 Democracia Direta 

É o modelo ateniense lembrado por Rousseau, segundo o qual o próprio povo 

se  reserva  ao  direito  de,  em assembléias,  decidir  as  questões  de  interesse  da 

comunidade. Constitui, na atualidade, reminiscência histórica.

4.2 Democracia Indireta 

Democracia  indireta ou representativa, segundo o modelo de Locke, ocorre 

quando  os  representantes  do  povo  são  escolhidos,  geralmente,  por  eleições 

periódicas, e exercem o poder em nome do povo, em face da extensão territorial, da 

densidade demográfica e da complexidade dos problemas sociais. Na democracia 

representativa apresentam-se como sujeitos principais os partidos políticos, os quais 

gozam de instrumentos que lhes conferem grande poder de atuação para serem os 

protagonistas do jogo político. 

4.3 Democracia Mista 

A democracia mista ou participativa combina as duas formas, direta e indireta, 

reservando-se ao povo, por meio de previsão das constituições e das leis, decidir as 

questões que reputem mais importantes, deixando as outras para os representes por 

ele escolhidos.

No Brasil, a Carta Magna, em seu art. 1º, parágrafo único, consagra a forma 

de democracia mista. Dispõe o referido artigo: “Todo poder emana do povo, que o  

exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou  diretamente  nos  termos  desta  

Constituição”. 
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Quanto ao dispositivo, torna-se importante discutir se somente à Constituição 

cabe criar mecanismos de participação direta do povo no exercício do poder, em 

razão da restrição aparente do art. 1º, parágrafo único. Sobre a questão, o professor 

Nagib assim explicita, in extenso:

“Pergunta-se  se  somente  a  Constituição  pode  criar  mecanismos  de 
participação direta do povo no exercício  do poder,  em face da restrição 
aparente que se encontra no parágrafo único do art. 1º - a resposta positiva 
seria absurda, e teria a conseqüência de se considerar inconstitucionais 
todos os mecanismos de democracia a serem exercidos diretamente pelo 
titular do poder ... o próprio  caput  do artigo dispõe que é fundamento da 
atuação  do  Estado  o  respeito  à  soberania  (evidentemente  do  titular  do 
poder) e à cidadania.
Assim, não será inconstitucional a norma legislativa que determinar a oitiva 
de associação de bairro na instalação de Vara regional que se fizer para a 
administração  da Justiça,  nem vulnerará o  texto  constitucional  a  norma 
estadual  que  permita  representação  de  usuários  nos  órgãos  de 
planejamento e controle de transportes coletivos.” (SLAIBI FILHO, 2004, p. 
618) 

Destarte,  importante  se  faz ressaltar  alguns instrumentos que compõem a 

democracia participativa, por constituírem reminiscência da democracia direta quais 

são: o plesbicito, o referendo, a iniciativa popular, o recall e a ação popular.
O plebiscito consiste em uma consulta popular, por meio da qual o cidadão 

manifesta-se acerca de um fato político ou institucional, na maioria das vezes no 

intuito de atribuir-lhe ou não valoração jurídica antes da decisão ser tomada. A Carta 

Constitucional prevê hipóteses para a ocorrência do plebiscito em seus artigos 14, I; 

18, §§ 3º e 4º; 49, XV; e art. 2º do ADCT. Reza o artigo 14, I da Constituição da 

República, 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”. 

De igual sorte, o referendo também se dá por meio de consulta popular, na 

qual o cidadão se manifesta acerca de decisões de órgãos do legislativo, com o fito 

de mantê-las ou retirá-las. Entretanto, o referendo ocorre ulteriormente à decisão 

legislativa.  O artigo 14, II  preceitua 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:  referendo”,  competindo  exclusivamente  ao  Congresso 

Nacional autorizá-lo (art. 49, XV). 

No Estado de Minas Gerais o referendo é previsto na Constituição Mineira, 

em seu art. 14, § 17 c/c art. 62, inciso XXXVIII.
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Já a  iniciativa popular é o direito segundo o qual os cidadãos exercem a 

soberania popular e participam democraticamente, apresentando projetos de lei ao 

legislativo, desde que subscritos por número razoável de eleitores. A Carta Federal 

regula o instituto por meio do art. 14, III c/c art. 61, § 2º e a Constituição de Minas 

em seu art. 67.  

Por sua vez o  recall é um direito político por meio do qual o cidadão pode 

revogar o mandato conferido a representantes eleitos. O  recall exige um quorum 

mínimo para ser exercido, de modo a provocar eleições especiais, decidindo-se pela 

revogação ou manutenção do mandato político. Insta salientar que o  recall existe 

nos Estados Unidos (onde se originou), na Suíça e na Argentina, não tendo sido, 

todavia, adotado no Brasil. 

Por fim, temos também o instrumento da ação popular, disciplinada no art. 

5º, LXXIII, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º [...]
[...]
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 
vise a anular  ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado  participe,  à  moralidade  administrativa,  ao  meio  ambiente  e  ao 
patrimônio histórico e cultural,  ficando o autor,  salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

Outros instrumentos destacados pelos juristas como formas de democracia 

participativa estão consagrados nos arts. 10; 11; 31, § 3º; 37, § 3º; 74, § 2º; 194, VII; 

206, VI e 216, I, como abaixo elencado:

Art. 10 – É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores 
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais 
ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
Art. 11 – Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a 
eleição  de  um  representante  destes  com  a  finalidade  exclusiva  de 
promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
Art. 31 [...]
[...]
§  3º  –  As  contas  dos  Municípios  ficarão,  durante  sessenta  dias, 
anualmente,  à  disposição  de  qualquer  contribuinte,  para  exame  e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
Art. 37 [...]
[...]
§  3º  –  A  lei  disciplinará  as  formas  de  participação  do  usuário  na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a  manutenção de serviços  de atendimento ao usuário  e  a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
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II  –  o  acesso  dos  usuários  a  registros  administrativos  e  a  informações 
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III  –  a  disciplina  da  representação  contra   o  exercício   negligente  ou 
abusivo  de  cargo,  emprego  ou  função  na  administração  pública. 
(Parágrafo com redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 19, 
de 4/6/1998.)
Art. 74 [...]
[...]
§ 2º – Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para,  na forma da lei,  denunciar  irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União.
Art. 194 [...]
[...]
VII  –  caráter  democrático  e  descentralizado da administração,  mediante 
gestão  quadripartite,  com  participação  dos  trabalhadores,  dos 
empregadores,  dos  aposentados  e  do  Governo  nos  órgãos  colegiados. 
(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/1998.)
Art. 206 [...]
[...]
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
Art.  216 – Constituem patrimônio cultural  brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de  referência  à  identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos 
formadores da sociedade  brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
[...]. (BRASIL, 2004, p. 23, 36, 41, 61, 115, 121, 124)

Sobre o tema, indispensável apresentar trechos da manifestação do professor 

Nagib Slaibi Filho, ao tratar de democracia:

“A  democracia,  assim,  exige  três  momentos  tão  diversos  como 
necessários:  a  consciência,  a  participação  e  a  responsabilidade  - 
consciência  do  que  está  sendo  decidido  e  executado,  participação  na 
decisão e execução e responsabilidade pela decisão ou o fim visado por 
ela.

                                          [...]
O art. 14 da Constituição de 1988 coloca como instrumento de participação 
o voto direto, secreto e igual, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, 
mas  não  esgota  aí  os  instrumentos  democráticos,  pois  são  previstos, 
também, diversos remédios jurídicos processuais, como a ação popular, 
ação  penal  privada  subsidiária  da  pública  (art.  5º,  LIX),  ação  de 
inconstitucionalidade (art. 103, art. 125, § 2º), bem como outras formas de 
participação individual ou de entidades da sociedade civil no processo de 
tomada de decisão ou de execução da atividade estatal; ação pública civil, 
mandado  de  segurança  coletivo,  direito  de  expressão,  de  informação, 
participação nos lucros [...]. (SLAIBI FILHO, 2004, p. 617-618)

                                          

4.4 Democracia Pluralista

Nossa  Constituição  Federal,  ao  prever  o  Estado  Democrático  de  Direito, 

assegura  os  valores  de  uma  sociedade  pluralista,  contida  no  preâmbulo,  e 

fundamenta-se no pluralismo político,  ex vi do disposto no art.  1º,  V. O princípio 
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pluralista é também encontrado no art.  17 (pluralismo partidário), 170 (pluralismo 

econômico), 206, III (pluralismo de idéias e de instituições de ensino), 215 e 216 

(pluralismo cultural).

Saliente-se  que  estabelecer  sistemas  pluralistas  é  reconhecer  interesses 

contraditórios e conflitivos, é buscar o equilíbrio no tocante à competição pacífica, ao 

acordo sobre os princípios e práticas essenciais e aos pressupostos de igualdade 

relativa. 

Com esses  sucintos  comentários,  neste  capítulo,  procurou-se  explanar  as 

formas  de  democracia,  bem  como  a  importância  da  participação  popular  para 

promoção da justiça social, igualdade, segurança, dentre outras, inclusive conforme 

citado em vários artigos das Constituições Federal e Estadual.   

Como a democracia demanda consciência, participação e responsabilidade, 

no capítulo seguinte abordaremos as fases do processo legislativo, os tipos de atos 

e  procedimentos,  inclusive  para  examinar  em quais  fases  os  atores  políticos,  a 

opinião pública, os grupos de pressão, os acordos políticos e a comunidade podem 

interferir na produção da lei.  
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5 DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO

Da perspectiva  da  produção  legislativa,  as  iniciativas  do  Executivo  e  dos 

parlamentares  para  introduzir  propostas  e/ou  apresentar  alteração  na  legislação 

vigente,  são  condicionadas  por  uma  série  de  dispositivos  institucionais  que 

estruturam o espaço de interação entre o Chefe do Executivo e os parlamentares. 

No texto da Constituição Federal de 1988 e nos regimentos internos do Senado e da 

Câmara  dos  Deputados  são  definidos  os  dispositivos  legais  que  organizam  o 

processo legislativo.

5.1 Do Processo Legislativo Positivado

Numa ótica procedimentalista o mestre em Direito Constitucional, José Afonso 

da Silva, entende que “o processo legislativo é o conjunto de atos preordenados 

visando à criação de normas de Direito. Esses atos são: a) iniciativa legislativa; b) 

emendas; c) votação; d) sanção e veto; e) promulgação e publicação.” (SILVA, 2004, 

p. 525)

Em  outras  palavras,  significa  o  conjunto  de  disposições  constitucionais  e 

legais que estabelecem o procedimento a ser obedecido, pelos órgãos competentes, 

na produção dos atos normativos.

 A Constituição Federal de 1988 utiliza a terminologia processo legislativo nos 

arts. 59 a 69, acolhendo a expressão originária da Constituição de 1967. Referida 

terminologia exprime um horizonte amplo de produção legislativa, compreendendo a 

técnica de procedimento legislativo, a distribuição da atribuição legislativa entre os 

entes  da  federação,  e  a  produção  legislativa  dos  órgãos  outorgados  pela 

Constituição. Em outros termos, o texto constitucional aduz quais órgãos elaboram 

as diversas formas de leis e como as fazem.

No que concerne à produção legislativa pelos entes federados, a ilustre jurista 

Germana de Oliveira Moraes, assim se manifestou:

“Tem-se, assim, a produção de leis federais de acordo com o procedimento 
previsto  na  Constituição  Federal,  coadjuvada  pela  produção  de  leis 
estaduais,  na conformidade do que dispõem as Constituições estaduais, 
bem como de leis  municipais,  seguindo o  rito  previsto  na Lei  Orgânica 
Municipal.” (MORAES, 1998, p. 24)
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Como se observa, os Estados, os Municípios, bem como o Distrito Federal 

estão compelidos, em suas Constituições e Leis Orgânicas, a adotar os princípios do 

processo legislativo impostos pela Constituição. 

Assim,  na  hipótese  de  a  Constituição  estabelecer,  por  exemplo,  iniciativa 

privativa ao Presidente da República (art. 61, § 1º), a Constituição Estadual, a Lei 

Orgânica  do  Município  ou  do  Distrito  Federal  deverão  manter  esta  reserva  de 

iniciativa  apenas com alterações que se  fizerem necessárias  em face da esfera 

governamental. 

Consideram-se  agentes  do  processo  legislativo não  só  todos  os 

parlamentares, como também: o Chefe do Executivo, os servidores administrativos 

do  próprio  corpo  legislativo  ou  de  outros  poderes,  como  cidadãos  e  entidades 

privadas.  Incluam-se  as  pessoas  que  exercem  lobby  por  meio  de  agentes 

administrativos,  bem  como  pelas  pessoas  e  entidades  privadas,  no  sentido  de 

influenciar a tramitação e o resultado do processo legislativo. 

5.1.1 Fases do Processo Legislativo

O processo legislativo pode ser dividido em fases, assim discriminadas: 

a) Iniciativa: é  o  poder  de  deflagrar  o  processo,  ex  vi  do  art.  61  da 

Constituição Federal, podendo ser ampla, conferida ao Chefe do Poder Executivo, 

conforme disposto no § 1º do mesmo dispositivo; ser restrita, a exemplo dos arts. 51, 

IV, 52, XIII, I96, inciso II, 127, § 2º e 128, § 5º c/c 169 da mesma Carta. Ser de 

iniciativa legislativa popular, a teor do disposto nos artigos, 14, III; 27, § 4º; 29; 61, § 

2º a nível federal, podendo incidir sobre qualquer matéria de competência legislativa 

da União (arts. 22 e 23); e, por último, restritiva ao aumento de despesa, nos termos 

do art. 63 c/c 166, §§ 3º e 4º.

  b) Emendas:  também  denominadas  poder  de  iniciativa  secundário,  ao 

contrário da iniciativa que é primário, consistem na prerrogativa dos membros da 

casa  legislativa  de  oferecer  emendas  às  proposições  principais  nas  fases 

regimentais de elaboração das leis.

 c) Instrução:  fase onde é  estudada a matéria  pelos  órgãos fracionários, 

inclusive  por  meio  de  comissões  especializadas  da  atividade  legislativa  e 

fiscalizatória da casa legislativa.  



28

d)  Discussão: compreende  a  fase  dos  trabalhos  destinada  ao  debate, 

especialmente no plenário.

e)  Votação: é a coleta das manifestações dos membros da casa legislativa, 

por meio de deliberação. 

f)  Sanção: consiste no ato de manifestação da aquiescência do Executivo à 

lei.

g)  Veto: é a negativa da sanção, podendo recair ao todo ou em parte do 

projeto.

h) Promulgação: trata-se do ato que atesta a existência da lei. 

i) Publicação: a lei passa a existir com a sua promulgação, porém só terá 

eficácia quando for levada ao conhecimento público, que se materializa quando de 

sua publicação no órgão oficial.

5.1.2 Tipos de Atos Legislativos

Discorrendo mais sobre o tema, a Constituição Federal arrola, no art. 59, os 

atos  cuja  elaboração  compreende  o  processo legislativo,  quais  sejam:  emendas 

constitucionais,  leis  complementares,  leis  ordinárias,  leis  delegadas,  medidas 

provisórias, decretos legislativos e resoluções ligadas aos atos legislativos formais, 

sendo que, quanto aos dois últimos, deverá ser observada a técnica legislativa a que 

se refere a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, visando garantir às 

leis precisão, clareza e densidade, para que sejam conhecidas do povo e possam 

ser cumpridas. 

Emendas à Constituição:
No que pertine  às  emendas  à Constituição,  têm esta previsão no art.  60. 

Quando promulgadas, alteram formalmente a Constituição, não ocorrendo, todavia, 

na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. São normas 

constitucionais  produzidas  pelo  Congresso  Nacional  como  titular  do  poder 

constituinte derivado, não podendo, por meio delas, ser abolida a forma federativa 

do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os 

direitos e garantias individuais. Somente passível de aprovação se obtiver coalizão 

majoritária de, em cada Casa do Congresso Nacional, três quintos dos votos dos 

respectivos membros em dois turnos. 
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A nível  federal  têm competência  para propor  alteração à Constituição, o 

Presidente  da  República;  um  terço,  no  mínimo,  dos  membros  da  Câmara  de 

Deputados ou do Senado Federal e  mais da metade das Assembléias Legislativas 

das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa 

de  seus  membros.  Já  a  nível  estadual,  em Minas  Gerais,  por  proposta  de,  no 

mínimo,  um  terço  dos  membros  da  Assembléia  Legislativa;  do  Governador  do 

Estado ou de, no mínimo, cem câmaras Municipais, manifestada pela maioria de 

cada uma delas, não podendo ser emendada, também, quando o Estado estiver sob 

intervenção Federal.

Releva destacar que a emenda à Constituição, a nível federal, após aprovada, 

será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com 

o respectivo número de ordem.

Caso seja rejeitada alguma proposta de emenda ou havida por prejudicada, 

não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  

O tema, em Minas Gerais está previsto no art. 64 da Constituição Estadual.

Lei Complementares
Outra espécie normativa são as leis complementares, que vêm regulamentar 

as normas constitucionais que não gozam de autonomia executiva, necessitando, 

pois, de uma norma subsidiária para sua aplicação. 

O quorum de aprovação requer maioria absoluta, consoante redação do art. 

69 da Constituição Federal e do art. 65, § 1º da Constituição Estadual. 

Leis Ordinárias
Por  sua  vez,  as  leis  ordinárias são  produzidas  por  atos  tipicamente 

legislativos, cabendo-lhes dispor sobre todas as matérias que a Constituição não 

reserva para outra espécie normativa, a exemplo do disposto no art.  68, § 1º da 

Constituição Federal. 

Para aprovação de uma lei ordinária é necessário maioria dos votos, presente 

a maioria  absoluta  de seus membros,  conforme art.  47 da Constituição Federal, 

reproduzido, por óbvio, no art. 55 do texto da Constituição Estadual. 

Cumpre  informar  que  a  iniciativa  de  proposição  tanto  das  leis 

complementares, quanto das leis ordinárias têm previsão no art. 61 e seu § 1º da 

Constituição Federal.  
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Leis Delegadas
Outra espécie de ato legislativo são as leis delegadas, elaboradas pelo Chefe 

do  Executivo,  o  qual  deverá  solicitar  a  delegação  ao  Congresso  Nacional,  cuja 

disciplina está prevista nos artigos 68 e 72, respectivamente, da Carta Magna e da 

Constituição de Minas.

A forma da delegação é instrumentalizada por resolução, a qual especificará o 

seu  conteúdo  e  os  termos  do  seu  exercício,  não  podendo  recair  sobre  matéria 

relativa à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a 

garantia de seus membros; nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e 

eleitorais;  planos  plurianuais,  diretrizes  orçamentárias,  orçamentos  e  matéria 

reservada à lei complementar.

Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

Medida Provisória
 Outro ato legislativo importante, objeto a ser tratado no nosso estudo por ser 

extremamente  utilizado  pelo  Poder  Executivo  Federal,  é  a  Medida  Provisória, 

prevista no artigo 62 da Carta Federal, baixada, em caso de relevância e urgência, 

com  força  de  lei,  devendo  o  Chefe  do  Executivo  submetê-la  de  imediato  ao 

Congresso Nacional.

 Registre-se que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 

relativa  à  nacionalidade,  cidadania,  direitos  políticos,  partidos  políticos  e  direito 

eleitoral;  direito penal,  processual penal e processual civil;  organização do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; planos 

plurianuais,  diretrizes  orçamentárias,  orçamento  e  créditos  adicionais  e 

suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º da Constituição Federal;  que 

vise a detenção ou seqüestro de bens,  de poupança popular ou qualquer outro ativo 

financeiro; reservada a lei complementar; já  disciplinada em projeto de lei  aprovado 

pelo  Congresso  Nacional  e  pendente  de  sanção  ou  veto   do  Presidente  da 

República; medida provisória que implique instituição ou  majoração de impostos, 

exceto os previstos nos arts. 153, I,  II,  IV, V, e 154, II  da Carta Federal, que só 

produzirá seus efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em 

lei até o último dia daquele em que foi editada.
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Decretos Legislativos
Espécie também de ato legislativo  são os  decretos  legislativos, expedidos 

exclusivamente pelo Congresso Nacional, os quais, em sua essência, são chamados 

de “lei”, sem necessidade de remessa ao Presidente da República para a sanção, 

promulgação ou veto, embora muitos decretos legislativos dependam de iniciativa do 

Presidente da República, o que se pode apreender pela simples leitura do art. 49, o 

qual enumera o rol em que a Constituição assegura privatividade ao Congresso para 

apreciação.

Resoluções
Por  último,  temos  as  Resoluções  promulgadas  pelo  Presidente  do  órgão 

Legislativo, nos termos do regimento interno, cujo ato representa a manifestação da 

vontade de cada corpo legislativo. Embora o seu conteúdo possa ser multiforme, são 

também classificadas como ato legislativo. Nesse sentido, os Regimentos das Casas 

Legislativas,  apesar  de  não  expressos  no  art.  59  da  Constituição da  República, 

integram o ordenamento jurídico brasileiro como atos normativos no mesmo plano 

da lei.

5.1.3 Do procedimento Legislativo

A despeito do tema, para entendermos o processo legislativo brasileiro, torna-

se importante trazer a lume e conceituar o que seja procedimento legislativo, modelo 

pelo quais os atos do processo legislativo se realizam, e que podem ser subdivididos 

em três tipos:

a) procedimento legislativo ordinário: refere-se ao procedimento comum, mais 

lento,  objetivando  a  criação  de  leis  ordinárias.  Comporta  maior  possibilidade  de 

análise,  estudo  e  discussão  do  projeto.  Desenvolve-se  nas  seguintes  fases: 

introdutória, exame do projeto nas comissões permanentes, discussões, decisória e 

revisória. 

b) procedimento legislativo sumário: trata-se da faculdade que tem o Chefe do 

Executivo de solicitar urgência na apreciação de projeto de sua iniciativa,  ex vi do 

art. 64, § 1º da Constituição Federal, exceto projetos de códigos e em relação aos 

prazos de período de recesso, consoante § 4º do mesmo artigo, os quais não serão 

motivos de sobrestamento de deliberação para ultimar a votação na ordem do dia, 

caso não ocorra manifestação em até quarenta e cinco dias sobre o projeto.
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No que se refere ao Governo do Estado de Minas Gerais, importante destacar 

que, nos termos do art. 69 da Constituição Estadual, as exceções dispostas pela 

Carta  Magna  foram ampliadas,  ou  seja,  não  haverá  sobrestamento  de  pauta  e 

impedimento da votação também  para projeto  que dependa de quorum especial  

para aprovação, para projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e  

projeto  relativo  a  plano  plurianual,  diretrizes  orçamentárias,  orçamento  anual  ou  

crédito adicional.   

c) procedimento legislativo especial: são os estabelecidos para a elaboração 

de emenda constitucional, leis financeiras (lei do plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias,  lei  do  orçamento  anual  e  de  abertura  de  créditos  adicionais);  lei 

delegada, medidas provisórias e leis complementares, cujos prazos estão previstos, 

respectivamente, na Constituição Federal, nos arts. 166; 68; 57, § 8º c/c 62 e 69, e 

na Constituição do Estado, em relação às leis financeiras nos art. 160 c/c 69, às leis 

delegadas no art. 72 e às leis complementares no art. 65, § 1º.  

5.2 A Legitimidade do Processo Legislativo

A democracia, dentre outros aspectos, caracteriza-se por ser um instrumento 

de participação popular nas esferas públicas, imprescindível para a concretização de 

um Estado Democrático de Direito. Esta participação popular também se efetiva no 

processo  legislativo  quando  o  cidadão,  utilizando-se  dos  instrumentos 

constitucionais colocados à sua disposição, interage de forma direta e incisiva no 

intuito de legitimar o referido processo.

Com efeito,  nas  democracias  contemporâneas,  a  discussão  a  respeito  da 

formação das leis deve passar, obrigatoriamente, pelo estudo do processo como 

instituição legitimadora da atuação e correição legiferante, revelando a existência da 

necessária participação discursiva dos parlamentares que, apoiados na soberania 

da vontade popular, atuam e concretizam a legitimidade do processo legislativo.

O ilustre Professor André Del Negri,  em comento ao insigne jurista Jürgen 

Habermas, assim dispôs:

Na tentativa de solucionar essas questões e a tensão entre validade legal e 
facticidade  é  que  Habermas defende  que  o  acordo  normativo  (lei)  seja 
firmado  com  base  na  procedimentalidade  jurídica  (razão  discursivo-
jurídica). Esse processo, que ele denomina de racionalização, implica num 
procedimento capaz de sustentar as idéias (razões)  através dos atos de 



33

fala  entre  os  cidadãos  que,  no  paradigma  do  Estado  de  Direito 
Democrático, são reconhecidos como co-autores das leis. (destaques 
nossos)
Importa acentuar que face ao Direito moderno esse acordo normativo está 
constantemente procurando mostrar a necessidade de ser legítimo e não 
apenas positivado. É assim que Habermas, preocupado com a legitimidade 
da legalidade, tenta afastar o conceito positivista de Direito feito por Weber, 
para quem “direito é aquilo que o legislador, democraticamente legitimado 
ou não estabelece como direito, seguindo um processo institucionalizado 
juridicamente”. Como facilmente se compreende, Weber não se preocupou 
com a legitimidade, pois para ele a lei “é toda a emanação que parte do 
poder Legislativo, desde que sejam satisfeitas as condições processuais 
inerentes ao procedimento legislativo”. (DEL NEGRI, 2003, p. 43)

Habermas  propõe  uma  temática  do  procedimento  discursivo-legislativo  de 

institucionalização da norma legal de modo a efetivar a vontade popular através da 

participação  direta  dos  cidadãos,  na  formulação  das  leis.  Definiu  o  Estado 

Constitucional “como uma ordem política livremente estabelecida pela vontade do 

povo, de modo que os destinatários das normas legais podem, ao mesmo tempo, se 

reconhecerem como os autores da lei.” (HABERMAS, 1995, p. 92)

Assim, um espaço efetivamente democrático de produção da lei requer canais 

que  permitam  à  sociedade  se  manifestar  por  meio  da  utilização  dos  institutos 

democráticos, vale dizer, a legitimidade democrática só é conquistada se todas as 

instâncias  dos  processos  forem  democráticas,  um  ciclo  que  não  pode  ser 

interrompido de forma não democrática.

Ao tratar de Reforma Política – Os Desafios da Democracia Social,  Helgio 

Trintade nos esclarece que uma das formas de se oxigenar o processo clássico de 

decisão do poder Executivo passa necessariamente pela instituição de conselhos 

multidisciplinares, que contenham não só a vontade de partidos políticos, classes 

sociais ou de grupos empresariais, como também a costura de um pacto voltado 

para  a  “construção  política”,  desenvolvendo-se,  no  debate,  a  explicitação  de 

divergências,  das  múltiplas  e  legítimas  visões,  as  quais  podem  engendrar 

convergências  que  objetivem  celebrar  um  contrato  social  a  contemplar  o 

desenvolvimento econômico e social do país.

É  que  as  normas  são  criadas  pela  necessidade  do  povo,  por  meio  de 

representantes escolhidos pelo povo, atingindo a estruturação do Estado e de toda a 

população,  devendo  o  povo  ser  visto  como  “instância  global  da  atribuição  da 

legitimidade democrática”.
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Nesse sentido, o processo legislativo se vê como um institucionalizador da 

vontade  do  povo,  devendo,  pois,  para  que  seja  legítimo,  passar  pelo  crivo  dos 

cidadãos que participam diretamente deste processo. Assim sendo, as normas são 

formuladas de acordo com a vontade do povo, por meio de seus representantes e 

para alcance vinculante e coercitivo de toda a coletividade. 

O que se pode concluir  da sistemática habermasiana é que o processo é 

posto  como o  foco  do  discurso  e  da  legitimidade  democrática  normativa  de  um 

Estado Democrático de Direito. 

O Professor André Del Negri, sobre o tema, aduziu:

Nesta perspectiva, as fases de elaboração e aprovação das leis poderiam 
ser  levadas  a  uma  melhor  democratização  discursiva entre  os 
parlamentares  por  intermédio  da  rigorosa  observância  aos  princípios 
institutivos  do  processo  constitucional.  Um  espaço  efetivamente 
democrático  de  produção  da  lei  requer,  ainda,  canais  que  permitam a 
sociedade se manifestar por meio da utilização dos institutos democráticos 
da iniciativa popular, plebiscito e referendo. 
Como  visto,  de  acordo  com  Friedrich  Muller,  as  normas  para  serem 
legítimas  devem  comprometer-se  com  a  democracia,  que  só  será 
conquistada se todas as fases de produção normativa também o forem. 
Para tanto, o povo deve ser visto  como instância global  de legitimidade 
democrática,  já  que pela sua participação tudo é criado ou destituído a 
qualquer momento através do exercício  da cidadania,  que por sua vez, 
gera decisões soberanas. (DEL NEGRI, 2003, p. 31)
  

Ante  o  exposto  é  forçoso  concluir  que  o  ordenamento  jurídico  emana  da 

soberania  popular,  presente  no  processo  de  formação  das  leis,  propiciando 

condições mais democráticas e legítimas.

5.3 Procedimento Legislativo Compartilhado

Por derradeiro, relevante se faz destacar que é no campo do procedimento 

legislativo  que  o  Executivo,  utilizando-se  dos  instrumentos  de  pressão  de  que 

dispõe, procura interferir controlando e conduzindo a produção legislativa, no intuito 

de alcançar os objetivos que necessita. 

Este  controle  sobre  a  agenda  do  processo  legislativo,  exercido  pelo 

Executivo, se dá, dentre outras formas, mediante incentivos aos parlamentares em 

troca de apoio e obediência, visto que o Executivo possui recursos para estimular 

este apoio, conforme discorreremos infra.
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Em que pesem essas prerrogativas do Poder Executivo é evidente que, em 

contrapartida, mesmo executivos dotados de fortes poderes legislativos, não podem 

governar  contra  a  vontade  da  maioria  dos  parlamentares,  pois  proposições 

legislativas  só  são aprovadas se obtiverem apoio das maiorias.  Além do que,  a 

maioria das leis promulgadas no país, advém do Poder Executivo, haja vista que a 

organização  do  Legislativo  de  forma  centralizada  não  apresenta  restrições 

intransponíveis para que o Executivo tenha suas proposições transformadas em lei.

Contudo,  não  se  pode,  somente  a  partir  desse  prisma,  questionar  a 

legitimidade de um Estado Democrático de Direito no que pertine à produção de 

suas  normas.  É  que  a  ação  do  Executivo,  no  intuito  de  intervir  no  processo 

legislativo, não pode ser vista como uma usurpação de competência, nem como um 

desequilíbrio  da  repartição  de  poderes  estatais.  Como  se  pode  depreender  do 

próprio  texto  constitucional,  como  veremos  no  capítulo  seguinte,  muitos  desses 

instrumentos utilizados pelo Poder Executivo foram a ele  delegados pelo próprio 

Poder Legislativo. Vale ainda lembrar, em primeiro lugar, que esta delegação não 

significa abdicação de poder, ou seja, o Chefe do Executivo legisla por meio de uma 

delegação. Em segundo lugar, em muitas ocasiões são feitos acordos internos na 

Casa Legislativa no intuito de transferir  ao governo o ônus de decisões de altos 

custos políticos, as quais, na maioria das vezes, são materializadas por meio de 

medidas provisórias. Estas medidas minimizam o desgaste político do legislativo. 

Todavia, deve-se ter sempre em mente que o Estado Democrático reclama 

uma civilização de massa devidamente representada. O Chefe do Poder Executivo 

pode  ter  certo  controle  da  agenda  no  processo  legislativo,  visando  assegurar  a 

governabilidade e a coalizão de interesses, entretanto não pode tornar-se o centro 

do  poder.  Necessário  que  ocorra  uma  arena  política  onde,  legitimamente,  se 

levantem  os  conflitos  da  sociedade,  discuta-se  ideais  e  interesses,  mantida  a 

máxima da “diferença”, ou seja, a existência e negociação dos interesses da maioria 

enquanto expressão pública.

A se considerar que o Congresso Nacional constitui um universo ínfimo se 

comparado com a sociedade com um todo, é possível inferir que o mesmo pode 

organizar-se  melhor,  antes  que  a  sociedade  alcance  patamar  mais  elevado  de 

organização. Essa organização deve se dar principalmente em relação à celeridade 

no processo legislativo, com o intuito de atender as necessidades emergenciais da 
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sociedade. Para tanto, o legislador deve criar mecanismos de comunicação entre o 

Legislativo e a sociedade, no intuito de alcançar este objetivo.

 No ensaio intitulado “Nós, o povo – Reformas políticas para radicalizar a 

democracia”,  a  autora  Maria  Victória  Benevides,  ao  falar  da  necessidade  de 

educação  política,  da  participação  do  cidadão  no  orçamento  participativo,  nas 

consultas  e  em  iniciativa  populares,  destaca  algumas  práticas  merecedoras  de 

incentivos, verbis:

Além dos  mecanismos de  participação  já  conhecidos,  importa  assinalar 
práticas ou propostas que merecem incentivo, no sentido de ampliação da 
cidadania ativa, a saber:
• Os “Conselhos de Representantes”,  a serem formados junto a cada 

sub-prefeitura  de  São  Paulo  (capital),  com  o  objetivo  de  definir 
prioridades de investimento em cada região e fiscalizar as ações dos 
subprefeitos (projeto de lei do Vereador Carlos Neder, PT, 1/2001, em 
tramitação, com parecer favorável da Comissão de Finanças).

• Comissão permanente de Legislação Participativa, criada na Câmara 
dos  Deputados  por  iniciativa  da  deputada  Luiza  Erundina  (2001) 
visando possibilitar que associações e órgãos de classe, sindicatos e 
entidades  da  sociedade  civil  apresentem  sugestões  de  iniciativa 
legislativa (questão discutida no texto de Francisco Whitaker).

• Consolidação dos Conselhos gestores, de fiscalização, tutelares, etc. 
com independência perante os órgãos governamentais.

• Consolidação das Audiências Públicas (como garantia processual de 
direitos  coletivos  e  difusos),  as  quais  podem  ser  solicitadas  por 
cidadãos e entidade da sociedade civil.

Articulação com movimentos populares, ONGs e Fóruns, onde não existe 
OP,  como  o  Fórum  Popular  do  Orçamento,  do  Rio  de  Janeiro,  e  o 
Observatório de Políticas e Gestão Municipal, na Baixada Fluminense, ou 
ainda  com  o  Fórum  Nacional  de  Reforma  Urbana.  (Org.  BENEVIDES; 
VANNUCHI; KEICHE, 2003, p. 113) 

Assim, trazida a lume as questões atinentes ao Devido Processo Legislativo, 

necessário se faz agora, estudarmos os instrumentos de que dispõe o Executivo 

para  intervir  nesse  Processo  Legislativo,  no  intuito  de  ver  assegurados  seus 

interesses. 
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6 INSTRUMENTOS DE QUE DISPÕE O PODER EXECUTIVO PARA INTERFERIR 
NO PROCESSO LEGISLATIVO

Ao estudarmos a atuação do Executivo no processo legislativo, muitas vezes 

nos  questionamos  acerca  da  nítida  interferência  do  Chefe  do  Executivo  nos 

trabalhos parlamentares.

Chegamos a colocar em xeque a constitucionalidade de tais medidas bem 

como a legitimidade das leis oriundas desse processo.

Todavia, ao aprofundarmos no estudo do tema, verificamos não apenas que é 

legal a atuação do Executivo, como também primordial à governabilidade do Estado.

Insta salientar que a ingerência do Poder Executivo no Processo Legislativo 

não se faz de forma ilegal  e aleatória,  imaginado por muitos.  É que os poderes 

auferidos ao Executivo o foram delegados pela própria Casa Legislativa, no intuito 

de garantir a governabilidade do Estado e de facilitar o jogo político.

Cronologicamente, verificamos que a preocupação quando da elaboração da 

Carta Constitucional de 1988 residia no fato de se repetir em seu texto os mesmos 

problemas ligados à ingovernabilidade produzida pela Carta Federal de 1946, os 

quais vieram a gerar a crise de governabilidade e o período ditatorial de 1964.

Nesse  contexto,  foram  então  outorgados  poderes  legislativos,  antes  não 

existentes, que somados a outros privativos do Chefe do Executivo lhe permitem 

conduzir,  de  forma  razoável,  a  agenda  do  Legislativo  de  acordo  com  suas 

necessidades.

Releva  trazer  à  baila  a  motivação  existente  por  parte  do  Executivo  em 

interferir ou ingerir na agenda do Legislativo. É que como demonstram os estudos de 

Argelina Cheibub e Fernando Limongi,  na obra “Executivo e Legislativo na Nova 

Ordem  Constitucional”,  na  maioria  das  vezes,  as  matérias  oriundas  do  próprio 

Legislativo tramitam de forma tão lenta que se adotados os mesmos critérios para as 

matérias  encaminhadas  pelo  Poder  Executivo,  afetaríamos  sobremaneira  a 

implantação  da  agenda  do  Executivo,  no  que  pertine  à  execução  de  políticas 

públicas necessárias, imediatas e/ou reclamadas pela sociedade.

Nesse sentido os ensinamentos de Argelina Cheibub e Fernando Limongi:

No mundo moderno,  o  governo  é  chamado a desempenhar  múltiplas e 
crescentes funções, pois cada vez mais se vê confrontado com situações 
imprevisíveis em que é preciso agir de forma mais rápida e ágil.  Assim, 
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para evitar as crises motivadas pela incapacidade de ação do governo e 
para impedir que ele se veja paralisado por conflitos internos, cumpre dotar 
o Executivo de poderes legislativos excepcionais. Além disso, nos países 
latino-americanos,  em  especial  o  Brasil,  com  sistemas  partidários 
fragmentados e de fraca disciplina interna é por intermédio desses poderes 
que o Executivo pode aumentar a capacidade de implementar uma agenda 
de governo. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 126)

Merece ainda ser destacado que muitas vezes é da conveniência do próprio 

parlamento delegar competência legislativa ao Executivo para cuidar da proposição 

de  temas  polêmicos,  evitados  pelos  parlamentares,  no  intuito  de  burlarem  os 

desgastes políticos e de evitarem contrariar os interesses de suas bases eleitorais.

Nesse sentido, o que pode parecer uma usurpação de competência, por parte 

do  Executivo,  muitas  vezes  não  passa  de  medida  conveniente  para  o  próprio 

Legislativo.

Corroborando  com  nosso  entendimento  retomamos  a  obra  de  Argelina 

Cheibub e Fernando Limonge:

Vista  como  uma  forma  de  delegação  a  quem  goza  de  vantagens 
comparativas para o desempenho das tarefas em questão, a existência dos 
poderes legislativos extraordinários do Executivo pode ser benéfica para 
ambas as partes. No caso, tanto o Poder Legislativo, que deixa de exercer 
funções legislativas ou as exerce em menor grau, quanto o Executivo, que 
assume essas novas funções, ganhariam com esse arranjo institucional. 
Assim, a relação Executivo-Legislativo deixa de ser vista necessariamente 
como um jogo de soma zero. Dito de maneira positiva, poderes legislativos 
excepcionais  nas  mãos  do  Executivo  podem  propiciar  ganhos  para  o 
Legislativo e resultar em cooperação entre os dois poderes. (FIGUEIREDO; 
LIMONGI, 2001, p. 126)

Com  efeito,  habitualmente  o  Executivo  intervém  diretamente  na  função 

legislativa,  mediante instrumentos de pressão que lhe possibilitam o controle das 

votações (poder de agenda), bem como os que lhe permitem a prática legislativa 

que pode se dar por meio de medida provisória, combinada com o instituto do veto 

parcial ou total, gerando uma situação em que, na prática, boa parte da agenda do 

Legislativo e do conteúdo das políticas aprovadas é determinada pelo Executivo. 

Ademais,  os  efeitos  de  tais  dispositivos  constitucionais  que  asseguram  a 

preponderância do Executivo na produção legal, são reforçados, ainda, por certos 

estatutos  contidos  nas  normas  sobre  o  processo  legislativo,  que  operam  como 

regras de modo a organizar a tramitação de proposições no âmbito do parlamento, 

quais sejam as tramitações em regime de urgência e urgência urgentíssima.
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Para melhor compreensão, entende-se por  poder de agenda a interferência 

do Executivo sobre o processo legislativo, de modo a determinar a condução dos 

trabalhos legislativos, ditando de modo preciso as propostas que entrarão em pauta, 

as matérias que serão aprovadas e o momento de tramitação delas, utilizando-se de 

instrumentos de pressão, os quais aqui trataremos com o escopo de compelir os 

parlamentares à cooperação. 

A doutrina de Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi leciona:

[...]  entendendo-se por agenda a capacidade de determinar não só que 
propostas  serão  consideradas  pelo  Congresso,  mas  também quando  o 
serão. Maior poder de agenda implica, portanto, a capacidade do Executivo 
de influir diretamente nos trabalhos legislativos e assim minorizar os efeitos 
da  separação  dos  poderes,  o  que  pode  induzir  os  parlamentares  à 
cooperação. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 23)

A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Presidente da República inúmeras 

possibilidades  de  influência  na  elaboração  das  leis,  através  de  instrumentos  de 

ingerência no processo legislativo.

A propósito,  o que se verifica na prática são verdadeiros acordos políticos 

onde o Poder Executivo controla a agenda do Poder Legislativo mediante vários 

artifícios, dentre eles a distribuição de benefícios, recursos e pastas, esperando em 

contrapartida, os votos de que necessita no Parlamento, sob pena de retrotrair aos 

benefícios concedidos àqueles que não apoiarem a coalizão6. 

Esses  acordos  são  embasados  em vantagens  recíprocas,  por  um lado  o 

Executivo concede privilégios que detém como nomeações ou sinecuras, por outro o 

Legislativo vota consoante os interesses do Executivo. 

Vale ressaltar que essas concessões feitas pelo Executivo não almejam como 

retorno apenas um ou alguns votos. Com essa prática, o Executivo visa controlar 

toda a agenda dos trabalhos legislativos, pois se os parlamentares não cumprirem 

com seu papel votando a seu favor, os benefícios auferidos serão revogados, o que 

implica em um constante apoio.

6 Entende-se  por  coalizão o  pacto  entre  partidos  políticos  para  uma finalidade  comum,  que  na 
presente monografia é o apoio parlamentar ao Executivo.
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O Chefe do Executivo forma sua coalizão partidária já no momento de sua 

posse,  pois  nesse  instante  ele  distribui  as  pastas  ministeriais,  logicamente  aos 

partidos dispostos a apoiá-lo no Congresso, o que configura em uma garantia de 

sucesso nas votações de seus projetos.

Nesse sentido, tem-se os importantes dizeres de Argelina Cheibub Figueiredo 

e Fernando Limongi: 

Vejamos, então, se a seguinte situação parece plausível. Ao tomar posse, 
o presidente forma seu governo à maneira de um primeiro-ministro, isto é, 
distribui  ministérios  –  pastas  –  para  partidos  dispostos  a  apóia-lo, 
assegurando assim a formação de uma maioria parlamentar. Formado o 
governo,  portanto,  benefícios  políticos  de  toda  sorte  –  influência  sobre 
política,  cargos,  nomeações de parentes,  sinecuras,  prestígio  etc.  – são 
distribuídos aos membros da coalizão partidária que participa do governo. 
Em troca, o Executivo espera os votos de que necessita no Parlamento, 
ameaçando  e,  se  necessário,  punindo  com  a  perda  dos  benefícios 
recebidos aqueles que não apoiarem a coalizão. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 
2001, p. 33)

Portanto, mediante estas transações, se estabelecem as votações, na maioria 

das vezes favoráveis  ao Executivo  em troca dos benefícios  supracitados,  o  que 

enseja num poder de agenda imperioso. 

Ademais, esse poder de agenda das votações é permanente, pois caso os 

parlamentares  que outrora  apoiavam o Executivo  se  porventura  remirem a  esse 

pacto, todos os benefícios recebidos serão revogados, o que implica, na prática, a 

não ruptura deste acordo. 

Como resultado, as votações dos projetos de lei apresentados pelo Executivo, 

é  a  alta  aprovação,  em  detrimento  às  poucas  rejeições.  Em  contrapartida,  os 

parlamentares  não  têm o  mesmo êxito  quando  submetem seus  projetos  para  a 

votação em plenário. Além do que as proposições introduzidas pelo Executivo são 

apreciadas de forma mais célere que os projetos oriundos do próprio legislativo, 

devido ao fato de que o Executivo, antes de introduzir um projeto de lei, já discutiu 

seu conteúdo com os líderes partidários. 

Contudo,  esse  apoio  ao  governo  pela  coalizão  partidária,  nem  sempre  é 

pleno, pois existem casos em que um líder partidário declara posição contrária à do 

Executivo. Mas a maioria dos partidos-membros da coalizão seguem a orientação do 

governo em troca de pastas ministeriais ou outras vantagens.

A seguir,  de  forma detida,  passaremos a  estudar  os instrumentos de  que 

dispõe o Executivo para interferir no Processo Legislativo.
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6.1 Poder de iniciativa do Presidente

A função legislativa exercida pelo Presidente é responsável pela maioria das 

leis  produzidas,  sintetizando-se  a  imagem da  predominância  quase  absoluta  do 

Presidente no parlamento.

Do ponto de vista do exame do conteúdo das normas produzidas, prevalece a 

percepção de que o Chefe do Executivo atua no âmbito das políticas de abrangência 

nacional, relevantes e importantes para o país, associadas a políticas estruturais e 

de cunho econômico.

A Carta Constitucional de 1988 abrangeu o poder de iniciativa do Presidente, 

no que concerne à produção legislativa, em determinadas matérias. 

Sob a égide do referido texto constitucional, uma das prerrogativas exclusivas 

do Presidente é a iniciativa em matérias orçamentárias, conferindo a este definir o 

montante dos gastos, limitando a ação possível dos parlamentares. Não obstante, a 

maioria do Congresso poder propor emendas às propostas orçamentárias trazidas 

pelo  Executivo,  esta  maioria  só  poderá  propor  tais  emendas  se  estas  forem 

compatíveis com o plano de orçamento plurianual, elaborado pelo Executivo, bem 

como com a Lei  de Diretrizes Orçamentárias.  Ademais,  é vedado ao Congresso 

autorizar despesas maiores que as receitas orçamentárias.

Essas  regras  conferem  ao  Presidente  manter  o  status  quo em  questões 

orçamentárias, devido ao cerceamento para a inserção de propostas por parte do 

Legislativo  que  geralmente  aprova  as  matérias  orçamentárias  sem  maiores 

resistências.  

O caput do art. 165 da Constituição da República transmite uma função intuito 

personae ao Presidente, de legislar sobre plano plurianual e matérias orçamentárias, 

não obstante o art.  166 da mesma Carta impor à apreciação destas matérias as 

duas Casas do Congresso Nacional.  Todavia,  o Executivo pode retardar o envio 

destas matérias ao parlamento com o fito de limitar o tempo disponível para sua 

apreciação, que, sob pressão do Executivo, sempre delibera em favor da proposição 

enviada.
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No  que  concerne  à  iniciativa  do  Presidente  para  legislar  sobre  matérias 

orçamentárias, o emérito jurista Alexandre de Moraes, exprimiu:

No Brasil, tradicionalmente desde a Constituição do Império, cabe ao Poder 
Executivo  a  atribuição  para  a  elaboração  e  apresentação  da  proposta 
orçamentária, pois é este Poder quem conhece a realidade sociopolítica 
em que irá atuar, possibilitando o fornecimento de maiores elementos ao 
legislador, para análise e decisão sobre a peça orçamentária. (MORAES, 
2001, p. 515)

Também são de iniciativa peculiar do Presidente da República, as leis que 

fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre criação de 

cargos, funções ou empregos, bem como aumento de sua remuneração. De igual 

forma, as leis que versem sobre criação de cargos, funções ou empregos e aumento 

de  remuneração,  dos  servidores  públicos  da  União,  criação,  estruturação  e 

atribuições dos Ministérios e órgãos da Administração Pública.

Portanto são de iniciativa exclusiva do Presidente as leis que versem sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos. Em outros termos, compete ao Presidente a 

iniciativa das leis sobre a estrutura jurídico-administrativa do Poder Executivo.

Outra  iniciativa  exclusiva  do  Presidente  é  legislar  quanto  às  matérias 

tributárias, no tocante à organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios.

De  igual  sorte,  incumbe  exclusivamente  ao  Presidente,  a  iniciativa 

legislativa das matérias relativas à organização administrativa e judiciária. 

Insta  salientar  que  é  defeso  aos  parlamentares  efetivarem o  aumento  de 

despesas nos projetos de iniciação exclusiva do Presidente da República,.

É importante destacar que este poder de iniciativa do Chefe do Executivo, 

caracteriza-se por ser uma típica delegação de competência outorgada pelo Poder 

Legislativo,  o  que  vem  demonstrar  que  determinadas  ações  do  Executivo  no 

processo legislativo, não podem ser vistas como motivadoras do desequilíbrio entre 

os poderes.

6.2 As Medidas Provisórias

Em que  pesem todas  as  iniciativas  outorgadas  ao  Presidente  pela  Carta 

Magna, conforme disposto alhures, não se pode prescindir de discorrer acerca de 
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sua  prerrogativa  mais  importante  para  afirmar  sua  agenda  política,  qual  seja,  a 

edição de Medidas Provisórias. Diz-se tratar da prerrogativa mais importante, pela 

alteração imediata  do  status  quo e  pela  força  coercitiva  de  lei,  que as  Medidas 

Provisórias possuem. 

Denominam-se  Medidas  Provisórias  os  atos  normativos,  com força  de  lei 

expedidos pelo Presidente da República, nas hipóteses de urgência e relevância, 

sendo posteriormente submetidos ao Congresso Nacional, conforme preceitua o art. 

62 da Carta Federal.

As Medidas Provisórias têm previsão expressa na Constituição Federal  de 

1988,  em  seu  art.  62,  com  as  alterações  trazidas  pela  Emenda  Constitucional 

n.º 32/2001. Conforme redação do referido artigo o Presidente da República tem a 

faculdade de editar Medidas Provisórias em caso de urgência e relevância, fazendo-

se mister sua posterior análise pelo Congresso. O § 1º do artigo em comento traz 

vedações de algumas matérias que não são passíveis de regulamentação através 

de  Medidas  Provisórias,  valendo  a  ressalva  do  inciso  III  que  trata  de  matérias 

disciplinadas por leis complementares, pois in casu a própria Constituição já prevê a 

hipótese nessas matérias, de um remédio legal específico.

De acordo com o insigne Professor Raul Machado Horta, “a fonte inspiradora 

das Medidas Provisórias do constitucionalismo democrático brasileiro encontra-se na 

Constituição da República Italiana, de 27 de dezembro de 1947.” (HORTA, 1999, 

p. 572)

No direito italiano as Medidas Provisórias são utilizadas em caráter provisório 

nos casos excepcionais de necessidade e de urgência, sendo que o prazo para sua 

análise  deve  ser  breve  quando do encaminhamento  às  Câmaras,  para  posterior 

conversão em lei e aplicação imediata.

A Medida Provisória no sistema constitucional brasileiro, expressa no art. 62 

da Constituição Federal, é uma transposição do mesmo instituto do direito italiano. 

Sobre essa comparação o ilustre Professor Raul Machado Horta, assim aludiu:

Basta a comparação entre o art.  62 e seu parágrafo da Constituição do 
País e o art. 77 da Constituição Italiana: a denominação do ato legislativo, 
a força de lei, a apresentação imediata, a convocação extraordinária em 
caso de recesso, a reunião no prazo de cinco dias, a perda da eficácia, 
desde o início ou da edição, a conversão em lei,  em prazo a contar da 
publicação,  a  regulamentação  das  relações  jurídicas  decorrentes  da 
Medida não convertida. (HORTA, 1999, p. 578) 
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Contudo,  importante  que  se  façam  as  seguintes  diferenciações  entre  o 

instituto  em comento no direito  italiano e no direito  brasileiro.  A primeira  que se 

observa é que a Constituição Brasileira dispõe sobre seu uso em caso de relevância 

e de urgência, ao passo que na Constituição Italiana sua utilização se dá em casos 

excepcionais  de  necessidade  e  de  urgência,  o  que  culmina  em  juízo  de 

admissibilidade mais rigoroso. A segunda reside no caráter da iniciativa das Medidas 

Provisórias, pois enquanto na Itália é feita pelo Governo, isto é pelo Conselho de 

Ministros, no Brasil é realizada exclusivamente pelo Presidente da República.

Como se depreende, as Medidas Provisórias na Constituição Brasileira foram 

inspiradas na Constituição Italiana e também vieram com o intuito  de suprimir  o 

anterior instituto do decreto-lei.

Com efeito, o que se percebe é a existência de uma continuidade entre o 

instituto do decreto-lei e o da Medida Provisória, embora o constituinte de 1988 não 

tenha se pronunciado favoravelmente pela manutenção do primeiro. Entretanto se 

fazia  mister  um  sucedâneo  para  o  decreto-lei  que  auferisse  ao  Executivo  a 

prerrogativa de editar, em situações de urgência, decretos com força de lei. De fato, 

o que se temia era a existência de um governo que não dispusesse de instrumentos 

necessários para governar de modo eficiente.  

Na verdade, o que ocorre é a aferição ao Presidente da República de um 

dispositivo  institucional  a  promulgar  uma nova legislação,  independentemente de 

aprovação  do  Congresso,  facultando-lhe  implementar  sua  agenda  sobretudo  de 

natureza econômica e administrativa, superando possíveis obstáculos congressuais.

Contudo, o Executivo tem feito uso indiscriminado desse instrumento, não se 

jungindo  apenas  ao  mandamento  constitucional,  uma  vez  que  a  propositura  de 

Medidas  Provisórias  tem  sido  feita  para  temas  diversos  dos  disciplinados 

constitucionalmente. 

Nesse  diapasão  tem-se  as  brilhantes  palavras  do  grande  jurista  Raul 

Machado Horta:

É irrecusável que, no regime presidencial, a  Medida Provisória, como se 
acha  concebida  na  Constituição,contribuiu  para  a  dilação  dos  poderes 
presidenciais  e  o uso  imoderado  desse  instrumento  excepcional  de 
legislação governamental reduz consideravelmente a intensidade da 
atividade legislativa  do Congresso Nacional.  (HORTA,  1999,  p.  585, 
grifo nosso)
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A  constante  utilização  das  medidas  acaba  por  congestionar  a  pauta  dos 

trabalhos legislativos, contrariando o tempo destinado ao exame de outras matérias 

possivelmente de origem do próprio legislativo.

Para coibir tal abuso na utilização das Medidas Provisórias, se faz mister uma 

melhor  regulamentação  da  matéria  pelo  Congresso  Nacional,  a  despeito  das 

alterações  já  inseridas  no  art.  62  da  Constituição  Federal  pela  Emenda 

Constitucional  nº  32/2001.  Da  mesma  forma,  o  Supremo  Tribunal  Federal  não 

balizou o uso indiscriminado desse mecanismo.

Nessa vertente, têm-se os fulgurantes dizeres de Marcelo Cattoni, in verbis:

Com  certeza,  as  tentativas  bem-sucedidas  de  viabilização  de  políticas 
governamentais  através  de  reformas  juridicamente  discutíveis  da 
Constituição e da legislação; o uso abusivo e descontrolado de medidas 
provisórias  que  está  acarretando  uma  verdadeira  redução  do  processo 
legislativo  a  uma  função  meramente  legitimadora  de  políticas 
governamentais;  e  a  omissão  do  Supremo  Tribunal  Federal  quanto  ao 
controle dos atos processuais legislativos, com base em uma compreensão 
inadequada ao paradigma do Estado Democrático de Direito, dos limites de 
sua legitimidade política para exercer um controle judicial mais efetivo do 
processo legislativo [...] (CATTONI DE OLIVEIRA, 2000, p. 19)

Ainda a despeito do tema, o Professor Filomeno Moraes, asseverou:

Extrapolando os requisitos constitucionais da “urgência” e da “relevância”, o 
uso indiscriminado do recurso às medidas provisórias  constitui,  de fato, 
delegação  indiscriminada  de  competências,  a  desatar  a  dissolução  da 
ordem  democrática  das  funções constitucionalmente  estabelecidas  em 
1988. (MORAES, 2001)

Esse poderoso instrumento de que dispõe o Executivo tem o condão não só 

de  legislar  sobre  as  matérias  constitucionalmente  definidas,  como  também  de 

controlar  a  agenda  do  Legislativo.  Pois  se  o  Congresso  não  votar  uma Medida 

Provisória no lapso temporal de 45 dias, ela passa a ter prioridade na agenda de 

votações do Legislativo, conforme dispõe o § 6º do art. 62 da Constituição. A sua 

não-apreciação não quer significar rejeição.

No  tocante  às  medidas  provisórias,  os  doutrinadores  Argelina  Cheibub  e 

Fernando Limongi, aludiram:

O art.  62  da  atual  Constituição  capacita  o  presidente  a  editar  medidas 
provisórias com força de lei a ser apreciada pelo Congresso Nacional em 
30 dias. Ao contrário do que ocorria com o decreto-lei, a não-manifestação 
implica a perda de efeito legal da medida. Em caso de rejeição, cabe ao 
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Congresso regulamentar as relações decorrentes da aplicação anterior do 
ato, admitindo-se a possibilidade de declarar seus efeitos nulos desde sua 
edição. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 44)

O que se verifica é que as Medidas Provisórias são instrumentos eficazes de 

que  dispõe  o  Executivo  para  transpor  resistências  e  impor  sua  vontade  ao 

Congresso, haja vista não depender do Poder Legislativo para que atos legislativos 

de sua autoria entrem em vigor.

Pelas razões acima relatadas, vale registrar que o total de leis decorrentes de 

Medidas Provisórias é bem elevado, devendo ainda ser ressaltada a disciplina do 

Legislativo para votar em favor de quase tudo o que for proposto pelo Executivo, em 

troca dos benefícios conferidos.

Ademais,  para a permanência em vigor  de uma Medida Provisória,  não é 

necessária  a  aprovação pela maioria  do Congresso,  e  sim que a maioria  não a 

rejeite.

Em caso de rejeição das Medidas Provisórias pelo Congresso, cabe a ele a 

regulamentação das possíveis conseqüências. Para a sua rejeição é necessário um 

quorum de maioria qualificada.

Em geral,  quando não são aprovadas as Medidas Provisórias é do próprio 

interesse do Presidente que não a sejam, e não por resistência do Parlamento. 

6.3 O regime de urgência e urgência urgentíssima

Outro meio de ingerência utilizado pelo Executivo no processo legislativo é o 

regime de urgência e urgência urgentíssima.

O  regime  de  urgência  surgiu  na  reforma  regimental  da  Câmara  dos 

Deputados em 1973. Na época, as possibilidades de tramitação urgente tinham o 

condão de permitir  ao Executivo a realização de forma mais célere das políticas 

públicas, notadamente, em casos de “interesse público relevante e urgente”. Daí em 

diante,  o  instituto  em  análise  passou  a  ter  previsão  expressa  no  ordenamento 

jurídico brasileiro.

O que é possível observar é que esta celeridade nos projetos do Executivo no 

âmbito do Legislativo, de fato ocorre por meio do pedido de urgência. Nessa esteira 
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importante se faz trazer as palavras de Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando 

Limongi: 
A  agenda  do  Executivo,  ao  contrário,  não  só  é  aprovada  como  tem 
tramitação mais rápida. A urgência, como não poderia deixar de ser, é um 
poderoso  instrumento  de  agilização  da  tramitação  de  projetos.  As  leis 
sancionadas no  período  de  1989-94 com tramitação  de urgência  foram 
enviadas ao Senado em um tempo médio de apenas 26 dias após o pedido 
de urgência. Porém a urgência é muito mais eficaz no caso dos projetos do 
Executivo. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 62)

É imperioso ressaltar que desde sua gênese até os dias atuais, a justificativa 

que serve de alicerce para a utilização do regime de urgência por parte do Executivo 

é muito vaga (interesse público relevante e urgente), visto que a norma jurídica na 

qual está expresso o referido regime não define o que se entende por interesse 

público relevante e urgente, ficando destarte ao alvedrio da interpretação do Chefe 

do Executivo para sua utilização. 

Com efeito, na esfera federal,  o  regime de urgência consiste na faculdade 

unilateral  de  o  Presidente  solicitar  a  devida  emergência  para  a  Câmara  dos 

Deputados  e  para  o  Senado  Federal  em  apreciar  determinada  matéria  por  ele 

apresentada, em um prazo máximo de 45 dias em cada uma das Casas, conforme 

preceitua o art.  64,  parágrafos 1º  e 2º,  da Constituição da República.  Caso não 

ocorra a apreciação da matéria no prazo estipulado, esta passará a ter prioridade na 

agenda do Legislativo.

Implicando na inserção de matéria na ordem do dia da sessão seguinte, no 

regime de  urgência,  esta  é  retirada  da  comissão  em que  se  encontra  para  ser 

discutida  no  plenário  diretamente,  podendo  ser  atrasada  no  máximo  em  duas 

sessões.  Reconhece-se  que  tal  intuito  tem  importantes  implicações  para  o 

esvaziamento do poder terminativo e do suposto papel informacional desempenhado 

pelo  sistema  de  comissões  no  Congresso,  uma  vez  que  por  meio  deste 

procedimento, com base em algum tipo de articulação com as lideranças partidárias, 

o Poder Executivo contorna as Comissões Congressuais para impedir alterações e 

apressar a aprovação de proposições de seu interesse. 

De  acordo  com  a  doutrina  de  Argelina  Cheibub  Figueiredo  e  Fernando 

Limongi:

Como a  Constituição  de  1988  garante  ao  presidente  a  prerrogativa  de 
solicitar urgência para os projetos de lei de sua iniciativa, no caso de “a 
Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, cada 



48

qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, 
será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto 
aos  demais  assuntos,  para  que  se  ultime  a  votação.  (FIGUEIREDO; 
LIMONGI, 2001, p. 44)

Com efeito, o pedido de urgência impede que minorias possam, por meio das 

votações, “engavetar” as propostas. Em outros termos, o pedido de urgência obriga 

que as matérias provenientes do Executivo não sejam votadas por interesse dos 

parlamentares. 

Quando  do  pedido  de  urgência,  dispensam-se  os  prazos  ou  formalidades 

regimentais para que determinada proposição seja desde logo considerada, até sua 

decisão final, passando a ter prioridade na agenda de votações do Legislativo.

Além do Presidente, de acordo com o art.  54 do Regimento da Câmara, o 

pedido de urgência pode ser feito pelo Legislativo. 

O  pedido  de  urgência  solicitado  pelo  Legislativo  através  do  Colégio  de 

Líderes, garante não só que os projetos por ele enviados serão votados, como o 

serão no prazo requerido.

O  pedido  de  urgência  solicitado  pelo  Presidente  da  República  para  uma 

proposta obriga a comissão em que foi apresentado a apreciá-lo em apenas duas 

sessões antes de enviá-lo ao plenário. Contudo, as comissões dificilmente analisam 

as propostas com pedido de urgência em um prazo tão pequeno. 

Sobre o tema o Professor Filomeno Moraes assim se manifestou:

Por  sua  vez,  o  Presidente  da República  tem a prerrogativa  de  solicitar 
urgência nos projetos de lei de sua iniciativa, o que permite abreviar os 
prazos  de  tramitação  de  sua  agenda  e  retira  dos  órgãos  diretivos  e 
comissões legislativas a possibilidade de engavetamento de proposições 
que contrariem os interesses do primeiro. (MORAES, 2001)

O que normalmente ocorre é que quando uma proposta recebe tramitação de 

urgência já foi acordado sobre seu conteúdo entre lideranças e o Executivo, ou seja, 

a coalizão partidária está posta para a aprovação das propostas de urgência que 

sejam do interesse do Executivo.

Todavia,  o que se percebe é que a maioria das propostas com pedido de 

urgência  feitas  pelo  Legislativo  foram  iniciadas  pelo  Executivo,  ou  seja,  feitas 

conforme os interesses do Executivo. 

Já  o  regime  de  urgência  urgentíssima é  prerrogativa  do  Congresso  a 

requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou delLíderes que 
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representem este número, conforme previsão do art. 155 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, e consiste em por o projeto de lei, de imediato, no topo da 

agenda parlamentar.  Desse modo, o  regime de urgência urgentíssima implica na 

inclusão imediata da matéria na ordem do dia para discussão e votação, mesmo que 

já tenha iniciado a sessão.  

Consoante art. 55 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o regime 

de  urgência  urgentíssima  será  utilizado  nos  casos  de  “matérias  de  relevante  e  

inadiável interesse nacional”.

Contudo, a utilização desses instrumentos também tem se dado de forma 

indiscriminada; o que se tem verificado na prática é que a maioria das matérias tem 

tramitado no regime de urgência ou urgência urgentíssima. 

É importante aduzir que as regras, tanto constitucionais quanto regimentais 

dos  regimes  de  urgência  e  urgência  urgentíssima,  reforçam  o  liame  entre  as 

lideranças partidárias e o Executivo de modo a facilitar sua influência cada vez maior 

sobre a agenda legislativa. 

O mecanismo da urgência é de suma importância para que os projetos do 

Executivo e do Legislativo sejam aprovados de forma célere. Entretanto, registre-se 

que a tramitação urgente tem maiores efeitos nas propostas encaminhadas pelo 

Executivo,  o  que  se  permite  inferir  que  o  pedido  de  urgência  é  mais  um 
instrumento  poderoso  que  o  Executivo  possui  para  controlar  a  agenda  do 
Legislativo.

Ademais,  até  mesmo  os  projetos  encaminhados  pelo  Executivo  que  não 

tramitam em regime urgente, passam pela Câmara mais rápido do que os propostos 

pelo próprio Legislativo.

6.4 O poder de veto

Previsto no art. 66 da Carta Federal de 1988, o veto é um ato legislativo de 

atribuição exclusiva do Chefe do Executivo, incidente em projetos de lei aprovados 

pelas Casas Legislativas, no qual expressa sua discordância, total  ou parcial,  no 

prazo de 15 dias úteis a contar do recebimento do projeto de lei, por considerar o 

projeto em afronta a seus interesses, à Constituição ou ao interesse público. 
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Nessa esteira,  o insigne jurista  Alexandre de Moraes assim se posicionou 

acerca do veto:

O  Presidente  da  República  poderá  discordar  do  projeto  de  lei,  ou  por 
entendê-lo  inconstitucional  (aspecto  formal)  ou  contrário  ao  interesse 
público  (aspecto  material).  No  primeiro  caso  teremos  o  chamado  veto 
jurídico, enquanto no segundo, o veto político. Note-se que poderá existir 
o veto jurídico-político. (MORAES, 2001, p. 523)

Ainda a despeito do tema o Professor Raul Machado Horta, com propriedade 

aduziu:

Vetar  projetos  de  lei,  total  ou  parcialmente,  é  ato  da  competência 
constitucional  privativa  do  Presidente  da  República  (Constituição  da 
República,  art.  84,  V).  A oportunidade para vetar  surge  na remessa do 
Projeto  de Lei,  para efeitos de sanção.  Não aquiescendo ao Projeto,  o 
Presidente  vetá-lo-á,  no  todo  ou  em  parte,  invocando  os  fundamentos 
constitucionais do veto (Constituição da República, art. 66, § 1º). (HORTA, 
1999, p. 580) 

O veto é ato do Poder Executivo e tem efeito paralisante do projeto de lei que 

lhe for enviado. Não se reveste de formalidades, tais como a requisição de nova 

deliberação, é ato imediato, entretanto, imprescinde de motivação com o fito de dar 

conhecimento  ao  Poder  Legislativo,  produtor  final  das  leis,  as  razões  de  sua 

discordância. A partir do conhecimento do veto bem como de suas causas o Poder 

Legislativo poderá mantê-lo ou derrubá-lo.

Estão sujeitos ao veto total ou parcial tanto os projetos de lei por conversão, 

como os projetos de lei em geral. 

A  doutrina  ainda  não  assentou  de  modo  unânime em relação  à  natureza 

jurídica do veto; alguns defendem a tese de ser um direito, outros alegam que se 

tratar de um poder, coexistindo, ainda, os que se posicionam de forma a consagrar o 

veto como um poder-dever do Presidente da República.

Insta salientar que o veto é um mecanismo de supressão do texto legal, não 

havendo a possibilidade de adição de algo ao projeto de lei sob análise.

O veto tem o condão de obstar a conversão imediata do projeto de lei em lei, 

contudo não prejudica que a posteriori seja analisado pelo produtor final das leis, o 

Poder Legislativo, que poderá derrubá-lo e implementar o projeto convertendo-o em 

norma legal.
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Ao manifestar-se pelo veto e comunicados os motivos da sua posição, não 

pode doravante o Chefe do Executivo retratar sua opinião, a decisão não mais será 

passível de modificação.

O mais comum é o veto total, que permite ao Presidente rejeitar a proposta 

integral encaminhada pelo Congresso. 

No  que  tange  ao  veto  parcial,  obriga-se  por  meio  dele  ao  Presidente, 

promulgar os artigos de que anuiu da proposta, retornando para o Congresso as 

partes vetadas para nova ponderação. Desta forma, o Executivo procede a uma 

análise minuciosa nos projetos de lei a ele apresentados, devolvendo ao Congresso 

pacotes finais mais aceitáveis.  

Vale ressaltar que o veto só poderá ser parcial se essa parcialidade alcançar 

o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea, não podendo ser vetada, 

parte da redação de um artigo. 

Todavia,  é imperioso registrar que o veto presidencial  poderá ser rejeitado 

caso haja votação de um quorum equivalente à maioria absoluta dos parlamentares 

do Congresso Nacional, em escrutínio secreto.

Caso o veto seja derrubado, o projeto de lei retornará ao Chefe do Executivo 

para promulgação.

Se for confirmado o veto, arquiva-se o projeto sem uma apreciação posterior 

do Poder Legislativo, porquanto implica em extinção do processo legislativo. 

Por derradeiro, é relevante frisar que o veto se trata de um forte instrumento 

de interferência no processo legislativo, vez que possibilita ao Chefe do Executivo a 

manutenção do status quo e a oposição a qualquer tentativa do Legislativo de mudá-

lo.7

6.5 Poder Regulamentar – Decreto do Executivo

Outro instrumento de que dispõe o Executivo, para atuar na seara do Poder 

Legislativo é o decreto.

7 Note-se a predominância do Executivo sobre a agenda do Legislativo, no que concerne ao status 
quo, pois ao mesmo tempo em que o Executivo tem um forte instrumento de modificação do mesmo, 
qual seja as Medidas Provisórias, ele pode mantê-lo mediante o poder de veto.
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Conceituando decreto, o grande doutrinador Hely Lopes Meirelles assim se 

manifestou: “decretos são atos administrativos da competência exclusiva dos Chefes 

do Executivo,  destinados a prover  situações gerais  ou individuais,  abstratamente 

previstas de modo expresso, explícito, pela legislação”. (MEIRELLES, 2006. p.179).

A atividade administrativa do Chefe do Executivo pode instrumentalizar-se em 

atos de efeitos concretos, através de decretos. Os decretos deverão sempre estar 

subordinados  à  lei.  Não  podem inovar  o  direito,  nem introduzir  modificações na 

ordem  jurídica,  mas  tão-somente  regulamentar  algo  já  previsto  em  lei  para  a 

aplicação ao caso concreto.

É imperioso salientar que em muitos casos o decreto pode invadir a função do 

Legislativo.  Assim ocorrendo, estará configurada uma usurpação de competência 

por parte do Executivo. Daí, a importância da previsão constitucional do artigo 49, V, 

ao preceituar que compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do 

Poder Executivo que extrapolem o poder regulamentar ou os limites da delegação 

legislativa. Nada obsta, todavia, que o Poder Judiciário analise a questão.

No tocante a essa usurpação de competência do Legislativo pelo Executivo 

através dos decretos, o insigne jurista José Afonso da Silva, dispôs:

O  princípio  é  o  de  que  o  poder  regulamentar  consiste  num  poder 
administrativo no exercício de função normativa subordinada, qualquer que 
seja seu objeto. Significa dizer que se trata de poder limitado. Não é poder 
legislativo; não pode, pois, criar normatividade que inove a ordem jurídica. 
Seus  limites  naturais  situam-se  no  âmbito  da  competência  executiva  e 
administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites importa em abuso 
de poder, em usurpação de competência, tornando-se írrito o regulamento 
dele proveniente. (DA SILVA, 2006, p. 426)

Em  verdade,  o  decreto  regulamentar  foi  criado  para  detalhar,  explicar  a 

execução de uma lei, de forma a tornar seus comandos mais explícitos, já que a lei, 

por sua vez é mais genérica.

Desta  forma,  o  decreto  regulamentar,  em sua origem,  não pode ser  visto 

como um instrumento irregular, ilegal, vez que sua origem advém de uma legítima 

delegação de competência  legislativa  colocada à  disposição do Poder  Executivo 

pela  Constituição  Federal.  Todavia,  não  se  pode  olvidar  que,  como  ocorre  em 

diversos  procedimentos,  o  decreto  regulamentar  pode  ser  utilizado  de  forma 

distorcida,  extrapolando  os  comandos  e  os  contornos  da  lei,  invadindo  a 
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competência  do  Poder  Legislativo,  caracterizando  assim,  uma  usurpação  de 

competência, bem como uma ingerência indevida.

6.6 Lideranças 

A atual estrutura político-partidária brasileira, malgrado a pouca explicitação 

sobre  o  tema,  obedece  a  uma hierarquia  institucional  organizada,  ou  seja,  uma 

disciplina8 partidária no que tange à votação. Via de regra, o parlamentar vota com a 

liderança de seu partido, tornando previsíveis as decisões em plenário. 

Nas palavras de Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi: 

Os líderes definem seus votos em quase todas as questões e são seguidos 
pela  esmagadora  maioria  de  suas  bancadas.  Do  ponto  de  vista  dos 
grandes partidos, o plenário é bastante previsível: a partir das indicações 
de  voto  dos  líderes,  pode-se  prever  o  resultado  de  uma  votação  com 
enorme  grau  de  confiança  e  acerto.  (FIGUEIREDO;  LIMONGE,  2001, 
p. 89)

Tanto  nas  lideranças  como no  Colégio  de  Líderes,  o  que  se  tem é  uma 

preponderância  de  um  grupo  pequeno  de  parlamentares,  onde  suas  decisões 

acabam por sobrepor às dos demais, culminando em uma desvalorização da própria 

atividade parlamentar. 

Figuras  de  destaque,  os  líderes  são  escolhidos  pelos  parlamentares 

agrupados  em  suas  representações  partidárias  ou  em  blocos,  tendo  por 

incumbência defender os interesses de seus liderados, bem como encaminhar as 

votações às Comissões e ao Plenário. 

Os líderes são porta-vozes de sua bancada9 e intermediadores entre esta e 

os demais órgãos das Casas Legislativas e do Executivo.

8 Disciplina segundo Tsebelis, refere-se “à capacidade do partido para controlar os votos de seus 
membros no parlamento.
9 As bancadas são agrupamentos de no mínimo cinco parlamentares de um mesma representação 
partidária, consoante conceito firmado no art. 66 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais.
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Os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado consagram 

vastos  poderes  decisórios  aos  líderes  partidários,  para  agirem  em  prol  dos 

interesses de seus partidos.  Estes poderes auferidos fazem com que os líderes dos 

partidos exerçam uma função de destaque na condução do processo legislativo e na 

definição das comissões. 

É  de  se  lembrar,  ainda,  que  são  os  líderes  que  indicam,  anualmente,  os 

parlamentares que deverão compor as várias comissões, incentivando, portanto, a 

colaboração entre líderes e membros partidários os quais vêem nas Comissões um 

âmbito  no  qual  é  possível  desempenhar  um  papel  informacional  por  meio  da 

especialização.

Além  dos  poderes  regimentais,  os  líderes  podem  dispor  de  outros 

mecanismos  para  influenciar  o  comportamento  de  seus  liderados  que  não 

impliquem,  necessariamente  em  punição,  mas  no  controle  da  distribuição  de 

informações e benefícios.

De fundamental importância para o direcionamento do processo legislativo, 

são os líderes partidários que interagem com o Poder Executivo no que pertine à 

agenda do Legislativo, em troca do atendimento dos interesses de seus liderados. 

Não  obstante  as  disposições  ideológicas  de  cada  partido,  que  vão  da 

esquerda à direita, conforme os posicionamentos e opiniões de seus parlamentares, 

estes, na maioria absoluta das vezes, acompanham o voto dos líderes, votando até 

em aversão aos ideais do partido, mas em favor do Poder Executivo.

É que se assim não agirem, de forma disciplinada, perdem os parlamentares 

o apoio do Executivo, o que de forma efetiva afetará sobremaneira o desempenho 

de seus mandatos, podendo redundar, ao final da legislatura em uma não reeleição.

Assim é que os parlamentares, diante dos poderes de seus líderes, seguem a 

disciplina de seus partidos,  até  porque reconhecem que o alcance dos recursos 

concentrados nas mãos do Executivo se dá de forma mais fácil via líderes.

Como se vê, o poder de decisão dos líderes é tão expressivo que no caso do 

requerimento de urgência para matérias ordinárias a ser submetido à apreciação do 

plenário,  a  assinatura  do  líder  é  suficiente  para  externar  a  vontade unânime do 

partido. 

Verifica-se, ainda, que o controle da propositura de emendas pelas lideranças 

partidárias tem cerceado a ação individualizada de cada parlamentar, visto que o 

controle do que vai ou não para a pauta de votação é de decisão dos líderes dos 
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partidos conjuntamente. Portanto os projetos de cunho pessoal são desconsiderados 

em detrimento à superveniência dos interesses dos líderes.

Diante disso, é possível inferir que os líderes partidários no Brasil dispõem, 

por força regimental, de poderes de agenda, de modo a controlar o rito das votações 

de acordo com seus interesses e com a vontade do Executivo, com a conseqüente 

adesão dos parlamentares, por serem os líderes os representantes dos interesses 

de suas bancadas. Além do que, se um partido tem uma ideologia definida e os 

parlamentares a ele se filiaram, presume-se que estes têm preferências políticas 

similares à do partido. Os partidos são coesos e as bancadas votam de acordo com 

as indicações dos líderes de seus partidos.

Nesse diapasão, os doutrinadores Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando 

Limongi, assim se manifestaram:

Os  líderes  partidários,  em  função  de  uma  série  de  prerrogativas 
regimentais  que  discutiremos  a  seguir,  controlam o  fluxo  dos  trabalhos 
parlamentares.  Isso  implica  seu  inverso:  tomados  individualmente,  os 
parlamentares  têm  escassa  capacidade  de  influenciar  o  curso  dos 
trabalhos legislativos. A ação dos líderes direciona os trabalhos legislativos 
para  o  plenário  que  assim  se  constitui  no  principal  lócus  decisório. 
(FIGUEIREDO; LIMONGE, 2001, p. 28-29) 

O que ocorre  de fato  é  o  controle  nas votações pelos líderes partidários, 

representando, sobretudo, a vontade do Executivo.

 Esse controle sobre a agenda parlamentar exercido pelo Executivo e pelos 

líderes  partidários,  acostado  em  seus  poderes  institucionais,  produz  efeitos 

expressivos  sobre  o  desempenho  da  coalizão  de  apoio  ao  Executivo  e  sua 

capacidade de manter-se coesa ao longo do tempo. O domínio sobre a agenda pelo 

governo, protege a coalizão governamental face ao possível oportunismo de seus 

próprios membros.

A função dos líderes é a de representar os interesses do partido perante o 

Executivo e deste perante o partido. Eles fazem o liame entre as bancadas que 

compõem a maioria no Legislativo e no Executivo, por isso as negociações entre os 

poderes em comento são estruturadas em torno dos partidos. Os líderes partidários 

acordam com o Executivo  sobre as votações e os parlamentares de seu partido 

acompanham  votando  disciplinadamente.  O  que  cada  parlamentar  pode  fazer, 

individualmente, é votar sim ou não para uma agenda previamente definida sem sua 

participação.
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Mister se faz salientar que o apoio ao Executivo não se dá de modo pleno e 

incondicional de suas bases partidárias, mas tal fato não representa óbice para a 

implementação de sua agenda, visto que a maioria está ao seu lado. Porém este 

apoio se dá em face da vontade dos líderes partidários, visto que os parlamentares 

seguem o líder do partido, e não o líder do governo.

A pequena autonomia na participação da efetivação das políticas públicas 

pelo  Legislativo  converte  a  participação  no  governo  ainda  mais  importante  para 

parlamentares interessados em uma reeleição. 

Em linhas gerais, o que se verifica é que o sistema político brasileiro opera de 

forma símile aos regimes parlamentaristas, onde os primeiros-ministros distribuem 

ministérios  aos  partidos,  e  em  contrapartida  têm  assegurado  os  votos  de  que 

necessita no Legislativo.

Ao final, sintetizando o tema, releva registrar que com o advento da reforma 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados a partir de 1973, bem como da 

Carta Constitucional de 1988, como dito alhures, ficou demonstrada a preocupação 

dos próprios parlamentares no sentido de se estabelecer as bases que permitissem 

e implementassem a governabilidade do país. Assim foram vertidas ações, no intuito 

de permitir aos partidos políticos e ao próprio Poder Executivo um controle eficaz de 

suas bases, evitando assim que os parlamentares, agindo individualmente e em prol 

de seus interesses pessoais e eleitoreiros, não possibilitassem ao próprio Legislativo 

e  ao  Executivo  condições  para  implementarem  as  políticas  necessárias  e 

prementes.

Nesse  diapasão  foram  outorgados  aos  Líderes  Partidários  poderes  e 

competências necessários ao controle de seus liderados e de suas bancadas, forma 

mais  que  razoável  para  se  evitar  a  indisciplina  partidária  e  a  pulverização  de 

interesses.

Como se pode aferir, esse controle advindo dos líderes partidários não pode e 

não  deve  ser  visto  como  algo  nocivo  aos  trabalhos  legislativos  e  ao  interesse 

público, vez que sem esse controle a condução do processo legislativo poderia se 

dar de forma caótica e imprevisível.
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6.7 Colégio de Líderes

Como dito no item anterior, o sentimento de renovação democrática trazido 

pela Carta Constitucional de 1988, compeliu o Senado e a Câmara a implementarem 

uma reforma regimental, o que se deu em 1989, de modo a atender as necessárias 

alterações do novo processo legislativo. Além dessas modificações constitucionais, 

os  Regimentos  Legislativos  também  acrescentaram  em  seu  texto  as  mudanças 

verificadas  no relacionamento  entre  o  Congresso,  as  demais  instituições  e  a 

sociedade em geral.

A  referida  reforma  trouxe  em  seu  bojo,  dentre  outras  alterações,  a 

institucionalização do Colégio de Líderes, órgão colegiado constituído pelos líderes 

dos partidos ou grupos partidários, com voto proporcional, sendo sua formalização 

de  crucial  importância  para  o  aperfeiçoamento  da  hierarquia  partidária  aberta  e 

democrática. 

Com  efeito,  o  Colégio  de  Líderes  firmou-se  como  órgão  de  discussão  e 

negociação política de grande relevância para o processo legislativo, viabilizando a 

harmonização  de  interesses  das  categorias  representadas  na  respectiva  Casa 

Legislativa. 

Importante  se  faz  ressaltar  que  o  Regimento  da  Câmara  dos  Deputados 

reconhece expressamente a instituição colégio de líderes. Este desempenha função 

importante e de destaque no que concerne à composição da pauta dos trabalhos 

legislativos.

Conceitualmente,  define  o  art.  20  do  Regimento  Interno  da  Câmara  dos 

Deputados:

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CAPÍTULO II

DO COLÉGIO DE LÍDERES
Art.  20  Os  Líderes  da  Maioria,  da  Minoria,  dos  Partidos,  dos  Blocos 
Parlamentares e do Governo constituem o Colégio de Líderes.
§  1º  Os  Líderes  Partidários  dos  Partidos  que  participem  de  Bloco 
Parlamentar  e  o  Líder  do  Governo  terão  direito  a  voz,  no  Colégio  de 
Líderes, mas não a voto.
§ 2º Sempre que possível,  as deliberações do Colégio de Líderes serão 
tomadas mediante consenso entre seus integrantes; quando isto não for 
possível, prevalecerá o critério da maioria absoluta, ponderados os votos 
dos Líderes em função da expressão numérica de cada bancada.
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Sobre  o  tema,  a  doutrina  de  Argelina  Cheibub  Figueiredo  e  Fernando 

Limonge, assim ensina:

Os  regimentos  internos  de  ambas  as  casas  reconhecem  aos  líderes 
partidários, formalmente eleitos por seus pares, o direito de representá-los. 
Mais  do que  isso,  reconhecem formalmente  a  existência  do  colégio  de 
líderes. Esse colegiado desempenha importante papel na determinação da 
pauta dos trabalhos. Para ser exato, no caso da Câmara dos Deputados, a 
composição da ordem do dia, isto é, a definição da pauta dos trabalhos, é 
feita conjuntamente pelo presidente da Mesa e os líderes. (FIGUEIREDO; 
LIMONGE, 2001, p. 28) 

Esses regimentos atribuem ao Colégio de Líderes status de órgão auxiliar da 

Mesa Diretora nas tarefas mais importantes,  principalmente aquelas referentes à 

organização dos trabalhos legislativos, notadamente, a elaboração da agenda com o 

prognóstico das matérias a serem analisadas no mês subseqüente. Essa influência 

sobre a agenda se dá, em geral, e com freqüência, através do instituto da tramitação 

urgente. 

Por  intermédio  dos  poderes  regimentais  auferidos,  o  Colégio  de  Líderes 

organiza  a  pauta  dos  trabalhos  e  torna  mais  rápido  o  processo  legislativo, 

principalmente  para  as  propostas  originárias  do  Executivo.  As  matérias  que  lhe 

interessem  que  sejam  votadas  com  maior  celeridade  são  postas  no  regime  de 

urgência ou urgência urgentíssima para serem deliberadas.  

Releva registrar que a instituição Colégio de Líderes, em virtude de seu êxito 

e destaque no desempenho dos trabalhos legislativos na Câmara Federal,  foram 

também incluídos nos Regimentos Internos de várias Casas Legislativas Estaduais.

A título didático e exemplificativo, citaremos alguns Estados Brasileiros que os 

prevêem expressamente:

REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS

Secção IV 
DO COLÉGIO DE LÍDERES

Art. 73 – Os Líderes da Maioria, da Minoria, da Bancadas e dos Blocos 
Parlamentares Constituem o Colégio de Líderes.
§ 1º - Os Líderes de Bancadas que participem de Bloco Parlamentar e o 
Líder  do  Governo  terão  direito  a  voz,  mas  não  a  voto  no  Colégio  de 
Líderes.
§ 2º - O voto de Líder de Bloco Parlamentar terá peso correspondente ao 
número de representações partidárias que integram o bloco.
§ 3º - As deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas por maioria 
absoluta.
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§ 4º - O Acordo de Líderes que vise a alterar procedimento específico na 
tramitação de matéria somente será recebido se subscrito pela totalidade 
dos membros do Colégio de Líderes.
§  5º  -  O  Acordo  de  Líderes  não  será  recebido  se  visar  a  alterar 
essencialidades do processo legislativo.

REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO CEARÁ
SEÇÃO II

DO COLÉGIO DE LÍDERES
Art.  115.  O Colégio  de Líderes é formado pelos Líderes das Bancadas 
Partidárias, dos Blocos Parlamentares e do Governo.
PARÁGRAFO ÚNICO - Sempre que possível, as deliberações do Colégio 
de  Líderes  serão  tomadas  mediante  consenso  entre  seus  integrantes; 
quando isto não for possível, prevalecerá o critério da maioria absoluta.
Art.  116.  A  reunião  do  Colégio  de  Líderes  para  tratar  de  assuntos  de 
interesse  geral,  realizar-se-á  ordinariamente  uma  vez  por  mês  e, 
extraordinariamente, por proposta de qualquer um deles ou por iniciativa do 
Presidente da Assembléia.
Art.  117.  O  Colégio  de  Líderes  será  presidido  pelo  Presidente  da 
Assembléia.

REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL

CAPÍTULO V
DO COLÉGIO DE LÍDERES

Art. 20 – Os Líderes de Bancada, Partidários ou do Governo constituem o 
Colégio de Líderes.
Parágrafo único – Sempre que possível,  as deliberações do Colégio  de 
Líderes  serão  tomadas  mediante  consenso  entre  os  seus  integrantes; 
quando isto não for possível, prevalecerá o critério da maioria equivalente a 
dois terços, ponderados dos votos dos Líderes em função da expressão 
numérica de cada Bancada.

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA  LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL

CAPÍTULO VIII
DO COLÉGIO DE LÍDERES

Art.  34 – O Colégio de Líderes é constituído pelos Líderes dos Partidos 
Políticos, dos Blocos Parlamentares e do Governo.
Art.  35 –  Sempre que possível,  as  deliberações do  Colégio  de Líderes 
serão  tomadas  mediante  consenso  entre  seus  integrantes  ou,  na  falta 
deste, prevalecerá critério da maioria, calculando-se o voto dos Líderes em 
função da expressão numérica de cada bancada.
Parágrafo  único.  Os  Líderes  de  Partido  que  participem  de  Bloco 
Parlamentar, o Líder do Governo, terão direito a voz no Colégio de Líderes, 
mas não a voto.
Art. 36 – Compete ao Colégio de Líderes:
I – deliberar sobre assuntos levados à sua consideração:
a) pelo Plenário;
b) pela Mesa Diretora;
c) por Comissão;
d) por qualquer Deputado Distrital;
II - elaborar a agenda mensal.
Art. 37 – As reuniões do Colégio de Líderes poderão ser convocadas pelo 
Presidente ou pela maioria ponderada dos Líderes.   

Como  se  depreende  dos  textos  regimentais  supracitados,  o  Colégio  de 

Líderes é composto pelos Líderes da maioria e da minoria dos Partidos, dos Blocos 

http://www.al.rs.gov.br/prop/Reg_Interno/RI.htm#indicetemcRI%23indicetemcRI
http://www.al.rs.gov.br/prop/Reg_Interno/RI.htm#sumarioRI%23sumarioRI
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Parlamentares e do Governo, e tem como função a seleção da agenda de votação 

do Legislativo. Daí  sua capital  importância,  dentro  do  processo legislativo  e das 

negociações com o Executivo.

É de se observar que no tocante às deliberações nos Colégios de Líderes, há 

uma coerência entre os Regimentos mencionados acima, em dispor que as decisões 

serão tomadas em consenso entre os seus integrantes, ou por voto da maioria. 

O Colégio de Líderes exerce, indubitavelmente, um controle sobre a pauta de 

votações do Legislativo, inclusive no que toca à deliberação do pedido de urgência. 

Corrobora  com  esta  assertiva  a  faculdade  de  o  Colégio  de  Líderes  propor  a 

convocação extraordinária do Legislativo para votação de matérias constantes no 

ato  de  convocação,  ficando  suspensas  as  sessões  ordinárias  e  o  trabalho  das 

comissões. 

Nessa vertente, tem-se os brilhantes dizeres de Argelina Cheibub Figueiredo 

e Fernando Limongi:

A influência do colégio de líderes no processo legislativo se dá através do 
recurso da urgência, que altera o fluxo ordinário das matérias, retirando das 
comissões sua prerrogativa decisória. Embora previsto como recurso a ser 
utilizado, extraordinariamente, em matérias de relevância e urgência, não é 
assim que vem sendo utilizado o mecanismo da urgência na Câmara dos 
Deputados. (FIGUEIREDO; LIMONGE, 2001, p. 56) 

Esse controle sobre a pauta de votações não se verifica apenas quanto às 

matérias importantes, pois através da urgência o Colégio de Líderes se ocupa de 

muitas  matérias  rotineiras  do  Legislativo  que  passam  a  tramitar  com  mais 

celeridade.

A atuação do  Colégio de Líderes, como ocorre com as lideranças, limita a 

participação dos parlamentares, visto que as matérias a serem votadas dependem 

de  um prévio  acordo  no  Colégio  de  Líderes,  compelindo  os  parlamentares  que 

votem de acordo com o que fora pactuado.  Além do que,  o  Colégio  de Líderes 

agiliza  as  votações  em  plenário,  através  dos  instrumentos  regimentais  de  que 

dispõe.

Nessa  linha,  os  doutrinadores  Argelina  Cheibub  Figueiredo  e  Fernando 

Limongi, aduzem:

Ante  à  expectativa  de  morosidade  dos  trabalhos,  o  colégio  de  líderes 
intervém  na  tramitação  de  matéria  e  força  sua  rápida  deliberação  em 
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plenário. Como essa intervenção é previamente negociada, a participação 
dos parlamentares em plenário depende dos resultados das negociações 
entre  os  líderes.  No mais  das  vezes,  cabe-lhes  tão-somente  referendar 
acordos  previamente  firmados.  A participação dos  parlamentares  ocorre 
somente quando se encerram todas as possibilidades de um acordo e a 
matéria é submetida a voto. O grosso do trabalho legislativo independe da 
participação efetiva dos parlamentares, o que reduz os incentivos para sua 
participação. (FIGUEIREDO; LIMONGE, 2001, p. 68) 

 

Essa  organização  estrutural  nos  trabalhos  legislativos  por  intermédio  do 

Colégio  de  Líderes  privilegia  o  Executivo,  o  qual  negocia  diretamente  com essa 

instância, centralizando as propostas de seu interesse para que sejam aprovadas 

sem óbices. O que se evidencia é um cooperativismo do Legislativo para com o 

Executivo, pois os projetos de sua iniciativa recebem assim tratamento privilegiado. 

Com efeito, releva registrar ao final, que a instituição Colégio de Líderes, a 

exemplo  das  Lideranças  tratadas  no  item  anterior,  apresenta-se  como  um 

instrumento vital  para a condução do processo legislativo, não podendo, a nosso 

juízo,  receber  conotação pejorativa por sua atuação,  visto  que fundamental  para 

viabilizar os trabalhos do legislativo e evitar a indisciplina partidária.

6.8 Relação Executivo-Parlamentares e Políticas Distributivas

Uma análise das normas de organização interna do Congresso Nacional e a 

extensão dos poderes legislativos do Chefe do Executivo autorizam que se tirem 

conclusões pertinentes acerca da dinâmica do sistema político brasileiro e que se 

explique,  de  forma  abrangente,  o  sucesso  do  Executivo  na  aprovação  de  sua 

agenda legislativa e do comportamento disciplinado dos parlamentares, bem como 

do apoio obtido pelos governos brasileiros sob a égide da Carta de 1988.

É  que,  como  demonstrado  nas  recentes  experiências  presidencialistas  no 

Brasil, o Congresso não é uma instância de veto à agenda do Executivo.

Em lugar de pensar que os parlamentares agem e estruturam suas ações 

num mercado político confuso e caracterizado pelo individualismo, percebe-se que a 

questão  legislativa  passa  pelos  partidos  políticos  e  pela  formação  de  coalizões, 

lembrando, ainda, que os parlamentares têm interesse no sucesso mais amplo das 

políticas governamentais,  visto  que estas influenciam diretamente as chances de 

sua reeleição.
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Registre-se  que  o  controle  exercido  pelo  Executivo  sobre  a  iniciativa 

legislativa cria incentivos para que os parlamentares se unam ao governo apoiando 

sua agenda,  vez  que,  dependendo do arranjo  político-constitucional,  o  Executivo 

pode dispor de recursos que induzam os parlamentares a cooperar com o governo e 

a sustentá-lo.

Sobre o tema Filomeno Moraes, assim discorreu:

No Brasil pós 88, observa-se que a disciplina partidária germina no seio do 
próprio  Congresso.  Mesmo admitindo  que  a  legislação  eleitoral  leve  os 
parlamentares a cultivar uma atitude individualista, deve-se ressaltar que 
as políticas de cunho distributivista  garantidoras desse tipo de conexão 
eleitoral  dependem  do  acesso  à  arena  decisória.  Assim  o  controle 
centralizado sobre a agenda legislativa impede que as estratégias do “voto 
pessoal” sejam dominantes.
O controle da agenda exercido pelos líderes partidários e pelo Executivo 
reduz a chance de sucesso das iniciativas individuais dos Deputados, dado 
que  os  líderes  são  capazes  de  reduzir  suas  oportunidades.  (MORAES, 
2001)

Ao apoiar um Presidente, os partidos de coalizão têm acesso a uma série de 

vantagens específicas como a de negociar a distribuição de cargos públicos como 

de  Ministros,  Secretários  e  cargos  de  escalão  inferior,  acesso  aos  postos  de 

governo, pressionar para liberação de créditos, privilégio das emendas dos membros 

dos partidos da base do governo, agilizar a concessão de rádio e televisão, dentre 

outros.

Assim  agindo,  o  Executivo  raramente  tem  suas  proposições  legislativas 

rejeitadas,  depreendendo  que  não  existem  dificuldades  nem  restrições 

intransponíveis à capacidade do Executivo para obter seus projetos transformados 

em lei; lembrando ainda, que o Executivo assenta o apoio à sua agenda em bases 

partidárias, distribuindo as pastas ministeriais com o objetivo de obter o apoio da 

maioria  dos  parlamentares,  uma  vez  que  os  partidos  que  recebem  pastas  são 

membros  do  governo  e  comportam-se  como tal,  votando  a  favor  das  iniciativas 

patrocinadas pelo Executivo.

A despeito da relação entre Executivo e Legislativo, releva ressaltar que as 

deliberações das propostas no parlamento seguem uma disciplina centralizada.

Como  visto  neste  capítulo,  o  Executivo  dispõe  de  inúmeros  instrumentos 

constitucionais e regimentais para ter seus projetos aprovados no Legislativo. De 

igual sorte, o Executivo tem feito uso freqüente de outra tática negocial, qual seja, as 

“conversas de bastidores” para obter êxito na aprovação de seus projetos.
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O que se verifica de fato é que o Executivo, ao encaminhar seus projetos, já 

conta  com  um  acordo  prévio  para  obter  o  resultado  almejado  e  o  Legislativo 

disciplinado garante o seu triunfo.

Essa negociação preliminar  ocorre entre os líderes do governo,  os líderes 

partidários e os Presidentes da Câmara e do Senado. Ademais, essas negociações 

principalmente entre o Executivo e os Presidentes da Câmara e do Senado são de 

capital importância para a satisfatividade de seus interesses, visto que são eles que 

elaboram a pauta de votações do Congresso.  

Nesse diapasão,  os Professores Eduardo Meira  Zauli  e  Marta  Assumpção 

Rodrigues, em brilhante artigo, asseveraram:

A relativa  centralização  do  processo  de  tomada  de  decisão  no  âmbito 
congressual é outro elemento fundamental em uma análise das relações 
Executivo/Legislativo  para  efeito  de  apresentação  e  aprovação  de 
proposições  legislativas  no  Congresso  brasileiro.  Deve-se  lembrar  que 
entre os meios políticos de que o Executivo pode lançar mão para aprovar 
legislação estão as “conversas de bastidores”. Normalmente, a Presidência 
utiliza-se  desse  recurso  previamente  ao  envio  de  projetos  “prontos”  (já 
negociados)  ao  Congresso.  Tais  negociações  ocorrem segundo  Nelson 
Jobim, com os líderes do governo e os presidentes das Câmaras Alta e 
Baixa. Afinal, “quem faz a pauta dentro do Congresso é o presidente da 
Câmara  e  o  presidente  do  Senado.  Por  isso,  é  preciso  que  haja  uma 
articulação muito forte entre o Executivo (o presidente da República) e os 
presidentes das duas Casas.” (ZAULI; RODRIGUES, 2002, p. 204)

Releva  registrar  aqui,  a  manifestação  de  Argelina  Cheibub  e  Fernando 

Limongi, acerca da matéria:

O Executivo pode explorar estrategicamente seu controle sobre o acesso 
às benésseis relacionadas com o exercício do poder, a fim de reduzir os 
custos do apoio recebido. Digamos que o presidente distribui parcelas do 
orçamento  entre  os  partidos  dispostos  a  entrar  para  a  coalizão  que  o 
apoiará. Tudo quanto ele não distribuir ficará para o seu partido, garantindo 
assim a coerência de sua política. Suponhamos que o presidente possa 
compor  maioria  se  incorporar  um  dos  três  outros  partidos  com 
representação no legislativo que não o seu. Está claro que nenhum desses 
três partidos pode reivindicar uma parcela muito alta do orçamento, já que 
corre  o risco de ser  “passado para trás”  por  seu competidor,  que pode 
exigir  menos  do  presidente  para  apoiá-lo.  Temos  assim  um  leilão  ao 
inverso:  temendo  perder  acesso  a  qualquer  benefício  do  governo  os 
partidos são levados a moderar suas demandas para vir a fazer parte da 
coalizão majoritária. O presidente tem a vantagem da proposição: como ele 
monopoliza  o  acesso  aos  recursos  públicos,  pode  tirar  vantagens 
estratégicas desse controle. (FIGUEIREDO; LIMONGE, 2001, p. 35-36)

Vencida  a  premissa  de  que  os  instrumentos  de  pressão  utilizados  pelo 

Executivo  interferem de forma nefasta no processo legislativo,  importante se  faz 



64

destacar que nos anais da Constituinte de 1988, ficou registrado o posicionamento 

da maioria dos constituintes que defendiam a idéia de que dotar o Poder Executivo 

de poderes Legislativos emergenciais e extraordinários era simplesmente responder 

às  reivindicações  dos  tempos  atuais.  Em  outros  dizeres,  nos  termos  do 

posicionamento da maioria dos constituintes que se manifestaram sob a matéria, 

Executivos  em  sociedades  modernas  precisam  e  são  dotados  de  instrumentos 

desse tipo.

Incumbe-nos agora superar outra premissa por nós já defendida qual seja, a 

de  que  o  processo  legislativo,  mesmo  diante  de  toda  a  ingerência  do  Poder 

Executivo, pode e deve ser legitimado através da participação ativa dos cidadãos 

como co-autores das normas.

Nesse  sentido,  traremos  a  lume  e  discutiremos  no  próximo  capítulo,  a 

experiência vivida pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a partir 

da  década  de  1990,  no  sentido  de  romper  a  crise  de  credibilidade  vivida  pela 

instituição, ante à sociedade e aos seus próprios servidores.

Vale  antecipar  que  foi  por  meio  da  inserção  da  sociedade  no  processo 

legislativo que a crise foi debelada.
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7 VETORES OPERATIVOS DE FORMAÇÃO DA VONTADE POPULAR

Por  considerarmos  que é  através  da  participação popular  que  poderemos 

legitimar o processo legislativo, conforme já defendido no item 5.2, mesmo diante do 

rearranjo  institucional  do  equilíbrio  entre  poderes  que  estamos  assistindo, 

reservamos um capítulo especial para trazermos à baila o processo de interlocução 

que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, vêm experimentando junto 

à sociedade, no que pertine à participação desta na produção das leis.

Como já debatido anteriormente vale reiterar que a legitimidade do processo 

legislativo, passa pela participação popular como defendido por Habermas e pelo 

Constituinte da Carta Federal de 1988, que como também já demonstrado no item 

4.3,  inseriu  o  cidadão  no  processo  legislativo,  de  forma  atuante,  visto  que  já 

vislumbrava  a  preponderância  do  Executivo  no  processo  legislativo  e  via  na 

participação popular uma forma de legitimar os trabalhos dos parlamentares, já um 

pouco apagados ante os instrumentos de pressão do sistema atual.

No tópico seguinte, demonstraremos a evolução vivenciada pela ALEMG no 

que pertine ao processo legislativo, a partir da criação da Comissão de Participação 

Popular a qual vem demonstrando atuação crescente e destacada nas Audiências 

Públicas  quando  das  discussões  de  políticas  públicas  estaduais  relevantes,  a 

exemplo  do  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  (PMDI),  do  Plano 

Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

7.1 Postura ativa dos cidadãos como co-autores das normas 

O referido processo tem início com as mudanças ocorridas na Assembléia 

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  que  se  fizeram  necessárias  devido  aos 

resultados das pesquisas realizadas em 1989 e 1990, junto aos públicos interno e 

externo, quando ficou registrado que a ALEMG era portadora de uma imagem muito 

negativa, com baixos índices de credibilidade junto à sociedade e aos seus próprios 

servidores.

Fazia-se  necessária  uma  mudança  profunda  do  processo  legislativo  em 

relação à sociedade civil. A estratégia de aproximação com a sociedade teve início 

por  ocasião  da  Constituinte  mineira,  quando  vários  setores  da  população 

participaram  do  processo  de  reformulação  constitucional,  apresentado  suas 

demandas e reivindicações ao Poder Legislativo.
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Várias alterações foram introduzidas no regimento interno da ALEMG, em 

1997,  particularmente  no  tocante  à  criação  do  Título  VIII  –  Da  Participação  da 

Sociedade Civil, no qual se apresentam as diversas formas de interlocução com a 

sociedade, através da Iniciativa Popular (Capítulo I), das Representações Populares 

(Capítulo  II),  da  Audiência  Pública  (Capítulo  III)  e  dos  Eventos  Institucionais 

(Capítulo IV).

O Capítulo IV (art. 295 do regimento interno) estabelece: “Para subsidiar a 

elaboração  legislativa,  a  Assembléia  poderá  promover,  por  iniciativa  da  Mesa, 

eventos que possibilitem a discussão de temas de competência do Poder Legislativo 

Estadual, em parceria com entidades da sociedade civil organizada”. Esses eventos 

institucionais, conforme estabelece o regimento interno, se dividem em Seminários 

Legislativos,  Fóruns Técnicos e Ciclos de Debates. Com essa medida a ALEMG 

chamou para participar do processo legislativo os diversos segmentos da sociedade 

civil, representando toda gama de demandas e interesses. 

7.1.1 Dos Eventos Institucionais

O evento institucional tem origem em  demanda apresentada pela sociedade, 

seja  através  de  solicitação  de  entidades  aos  parlamentares,  de  iniciativa  dos 

próprios  parlamentares,  atendendo  a  suas  bases,  ou  da  Mesa  da  Assembléia. 

Aprovado  o  evento  pela  Mesa,  a  Gerência-Geral  de  Projetos  Institucionais, 

encarregada de coordenar a realização de eventos, juntamente com outros setores 

da Casa, convoca para reuniões preparatórias entidades públicas e da sociedade 

civil ligadas ao tema. Tais reuniões são normalmente presididas pelo presidente da 

Comissão Permanente ligada ao tema ou pelo deputado autor do requerimento. 

Das  reuniões  preparatórias  ao  momento  da  realização  dos  eventos 

institucionais,  há  um  completo  processo  democrático,  no  qual  as  entidades 

participantes  da  comissão  organizadora  têm  plena  liberdade  de  expressar  suas 

opiniões, sugerindo temas e palestrantes para o evento, como também aprovando o 

regulamento que irá nortear sua preparação e realização. 

No caso dos Seminários Legislativos, depois de aprovada a programação do 

evento,  as  entidades e  órgãos públicos  componentes  da  comissão organizadora 

constituem  as  Comissões  Técnicas  Institucionais  (CTIs),  de  acordo  com  a 

quantidade  de  temas  sugeridos.  As  CTIs  podem  convocar  outras  Comissões 
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institucionais  e  entidades  para  auxiliarem  na  elaboração  de  um  documento 

propositivo  que  subsidiará  as  discussões  do  Seminário,  tanto  na  fase  de 

interiorização quanto na etapa final.  Nas reuniões de interiorização o documento 

propositivo  é discutido e modificado,  e  são eleitos representantes regionais  para 

participar do Seminário, com direito a voz e voto. 

A culminância do processo democrático ocorre na etapa final do Seminário 

Legislativo,  em que são realizadas sessões plenárias gerais,  com palestras para 

subsidiar os trabalhos em grupo, realizados geralmente na parte da tarde, definindo-

se as prioridades para cada tema discutido. A plenária final conclui esse processo 

democrático, com a aprovação de um documento com as propostas priorizadas e a 

eleição da comissão de representação, encarregada de acompanhar a tramitação e 

a implementação institucional das propostas aprovadas. 

Conforme afirma Fátima Anastasia:

[...] os eventos estão desenhados de forma a propiciar a participação das 
entidades em todo o processo, desde a proposição do tema até a produção 
de legislação a ele concernente, facultando a interação entre as instituições 
e permitindo que as suas preferências sejam expressas e debatidas, e os 
pontos de convergência e de divergência sejam explicitados. (ANASTASIA, 
2001)

7.1.2 Da Comissão de Participação Popular

Com  inspiração  na  Comissão  de  Participação  Legislativa  da  Câmara  dos 

Deputados,  a  Assembléia  Legislativa  cria,  em junho de 2003,  sua  Comissão  de 

Participação Popular, pela Resolução 5.212/2003, mediante alteração nos arts. 101, 

102, 288 e 289 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o 

Regimento  Interno  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais, 

regulamentada pela Deliberação da Mesa nº 2.33/2003. 

A Comissão de Participação Popular é uma comissão permanente que tem 

como objetivo ampliar a participação direta do cidadão no processo legislativo. Ela 

possui  a  competência  de  apreciar  sugestões  para  aprimorar  os  trabalhos 

legislativos;  receber  e  encaminhar  proposta  de  ação  legislativa;  acompanhar  a 

tramitação de uma proposta  de  ação legislativa  apresentada;  promover  estudos, 

pesquisas e debates; e realizar consulta pública sobre assunto de interesse geral. 

Qualquer  entidade  legalmente  constituída  (exceto  partidos  políticos  com 

representação  no  Legislativo)  pode  apresentar  proposta  de  ação  legislativa,  que 
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compreende:  requerimento  de  informações  oficiais  a  órgãos  públicos  e  a 

autoridades; emenda a projeto de lei em tramitação; projeto de lei; solicitação de 

audiências públicas; consulta popular.

Início das Mudanças
Através da Comissão de Participação Popular, a Assembléia Legislativa, em 

parceria com o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão, promoveu em outubro de 2003 audiências públicas, sendo quatro delas no 

Plenário da Casa e uma na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. O objetivo 

desses eventos foi apresentar à sociedade a metodologia e o conteúdo dos projetos 

de lei do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e do Plano Plurianual 

de Ação Governamental (PPAG). Foram montados grupos de trabalho, nos quais as 

entidades  da  sociedade  civil  apresentaram  propostas  de  emendas  para  os  30 

Projetos  Estruturadores  para  o  Desenvolvimento  Econômico e  Social  do  Estado, 

incluídos no PPAG.

Apresentamos a seguir os temas debatidos nos grupos de trabalho, divididos 

segundo  as  áreas  de  atuação  do  governo  e  os  programas  do  Plano 

Plurianual:

I – Desenvolvimento Econômico: 

Grupo 1: Infra-Estrutura;

Grupo 2:  Agricultura, Serviços e Indústria;

Grupo 3:  Energia e Meio Ambiente.

II – Desenvolvimento Social: 

Grupo 4: Saúde e  Saneamento;    

Grupo 5: Educação;

Grupo 6: Segurança Pública, Habitação, Trabalho e Minas sem Fome.

III – Modernização Administrativa e Gestão/Qualidade dos Serviços Públicos:

Grupo 7: Gestão Administrativa I: Corredor Cultural, Centro Administrativo e 

Grupo 8: Gestão Administrativa II: Modernização da Receita Estadual, 
 

Grupo 10: Desenvolvimento Social.  

Durante  as  cinco  audiências  foram  recolhidas  203  sugestões,  que  se 

transformaram em propostas de ação legislativa. Criada em 2003, essa modalidade 

consiste na apresentação direta à Comissão de Participação Popular de sugestões 
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de autoria de entidades da sociedade civil. Essas sugestões podem se transformar 

em proposições legislativas e,  dessa forma, submeter-se ao processo normal  de 

tramitação de matérias na Casa.

Das  203  propostas  colhidas  pelas  audiências,  107  receberam  parecer 

favorável  da  Comissão  de  Participação  Popular  e  resultaram  em  dois  tipos  de 

proposição  legislativa:  emendas  e  submendas  à  legislação  orçamentária;  e 

requerimentos de encaminhamento. Cabe lembrar que algumas propostas geraram 

mais de um tipo de proposição e que os participantes podiam entregar mais de uma 

proposta, de forma isolada ou em conjunto.

As emendas e subemendas foram encaminhadas ao exame da Comissão de 

Fiscalização Financeira  e  Orçamentária,  para  receberem parecer  e,  em seguida, 

para  votação  no  Plenário  da  Assembléia.  As  propostas  aprovadas  passaram  a 

compor o texto das proposições de lei do PPAG, da LOA e do PMDI, conforme o 

caso, e, nessa forma, foram encaminhadas à sanção do governador.

Nessas emendas e subemendas, procurou-se contemplar da melhor maneira 

possível as propostas na forma como foram apresentadas. No entanto, por questões 

de ordem financeira  e  de exeqüibilidade,  algumas propostas  foram atendidas de 

forma parcial ou incluídas em propostas correlatas. Por isso, em alguns casos não 

será encontrada a correspondência direta entre o texto original da proposta e o do 

encaminhamento sugerido pela CPP. Nesse procedimento, no entanto, procurou-se 

resguardar a intenção original do autor.

Do Resultado dos Trabalhos

Apresentaremos a seguir a análise elaborada pela Comissão de Participação 

Popular, com o objetivo de expor os resultados mais significativos das audiências 

realizadas. 

“Para sua melhor compreensão, o conjunto dos dados foi subdividido em 
três  partes.  Na  primeira,  apresentamos  as  203  propostas  recebidas,  a 
cidade de onde se originaram, seus autores e sua distribuição por tema. 

A  segunda  parte  sistematiza  o  parecer  da  Comissão  de  Participação 
Popular e os encaminhamentos sugeridos, na forma de emendas ao PMDI, 
ao PPAG e à LOA ou na forma de requerimentos. A terceira seção contém 
os  dados  relacionados  ao  resultado  final  das  propostas,  ou  seja,  as 
proposições  legislativas  geradas  por  essas  propostas,  que  obtiveram 
aprovação final após a tramitação.
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Os textos legais referidos neste relatório são os seguintes:
a) Lei 15.031, de 20/1/2004, que estima as receitas e fixa as despesas do 
orçamento  fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  orçamento  de 
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 
2004 (LOA);

b)  Lei  15.032,  de  20/1/2004,  que  estabelece  o  Plano  Mineiro  de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI) e dá outras providências;

c) Lei 15.033, de 20/1/2004, que estabelece o Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) para o período 2004-2007.

PARTE I – PROPOSTAS RECEBIDAS

As 203 sugestões recebidas nas cinco audiências foram transformadas em 
propostas  de  ação  legislativa  e  passaram  a  tramitar  na  Assembléia 
Legislativa. Inicialmente, foram encaminhadas à apreciação da Comissão 
de Participação Popular.
A participação  do interior  do  Estado  foi  bastante  significativa  durante  a 
discussão do PPAG. A audiência pública realizada em Araçuaí recebeu um 
número maior de propostas do que as quatro audiências de Belo Horizonte. 
Em  Araçuaí,  ocorreram  reuniões  preparatórias  da  equipe  técnica  da 
Assembléia Legislativa, o que permitiu uma participação mais qualificada 
do grupo do interior.

1.1 – Autoria das propostas

Tabela 1 – Natureza jurídica dos autores
   Natureza Jurídica                                 Nº     %

Entidade civil e pessoa física 57 49,6
Entidade pública 39 33,9
Não identificada 19 16,5

Total 115 100,0

As 203 sugestões recebidas foram apresentadas por 115 autores, isolada 
ou conjuntamente, presentes às audiências. Sete autores se apresentaram 
individualmente.
Praticamente a metade dos autores pertence à sociedade civil. Esse dado 
revela que as audiências da Comissão de Participação Popular atuaram 
como  importante  canal  para  o  encaminhamento  das  reivindicações 
populares. 

1.2 – Categoria dos autores
Tabela 2 – Categoria dos autores

Categoria         N°       % 
ONG e movimento social      36     31,3 
Poder e órgão municipal     24     20,9 

Entidade trabalhista 3     11,3 
Instituição de ensino e aprendizagem 7      6,1 

Órgão da administração estadual  7      6,1 
Participação individual 7      6,1 

Órgão da administração federal 1      0,9 
Outra situação 2      1,7 

Sem identificação  18      15,7 
Total 115     100,0 
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As categorias aqui apresentadas se referem às principais áreas de atuação 
dos participantes,  e  não necessariamente à  sua constituição pública  ou 
privada. Na categoria instituição de ensino e aprendizagem, por exemplo, 
encontram-se escolas de nível superior públicas – Uemg e as Faculdades 
Federais Integradas de Diamantina – e privadas de níveis fundamental e 
infantil.
As ONGs e os movimentos sociais – como fóruns e frentes – representam 
cerca  de  um  terço  das  entidades  que  apresentaram  propostas.  As 
entidades de natureza trabalhista, como sindicatos, federações e conselhos 
regionais,  estiveram  presentes  com  cerca  de  11,3%  do  total. 
Conjuntamente, esses dois grupos respondem por 42,6 % das propostas 
apresentadas.
O  grupo  de  instituições  públicas  –  que  representa  cerca  de  27%  do 
conjunto – é liderado pelos órgãos da esfera municipal. O dado mostra que 
as  prefeituras,  câmaras  e  secretarias  municipais  buscaram  ativamente 
participar das discussões em torno do PPAG estadual.
É interessante observar que dez propostas foram originadas de órgãos da 
própria administração pública estadual, autora do PPAG, e que pelo menos 
um órgão da administração pública federal também apresentou proposta.

                              1.3 – Classificação das propostas recebidas 

         Tabela 3 – Propostas recebidas segundo as áreas de atuação do 
governo 

                       Áreas de atuação                Nº de propostas              %
                           do governo                           recebidas
                              Educação                                33                      16,3

                          Meio Ambiente                            25                         12,3
                            Infra-Estrutura                           21                          10,3

                      Planejamento e Gestão 21            10,3
                        Ação Social                                   15                         7,4

                      Saúde                                       13                         6,4  
Saneamento                      11                      5,4  
Segurança                      10                        4,9              Trabalho

                        10                        4,9
                      Cultura                          9                        4,4

                      Habitação                           8                        3,9

                      Indústria e Comércio                           8                        3,9

                      Turismo                           8                        3,9

                      Agricultura e Agronegócio                   5                         2,5

                      Energia                                               4                         2,0
                      Reforma Agrária                          2                         1,0

                          Total                                              203                         100,0

O quadro mostra a distribuição das propostas apresentadas conforme as 
áreas de atuação do governo estadual. Quanto ao conteúdo, cerca de 16% 
delas estão diretamente relacionadas à temática educacional e tratam de 
temas como ensino médio profissionalizante, cadastro escolar, criação de 
núcleos de informática, entre outros.

Na área ambiental, que ficou em 2º lugar, com 25 propostas, apareceram 
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sugestões relacionadas com a criação de parques, construção de aterros 
sanitários, recuperação de rios, etc.

Sugestões  para  a  melhoria  da  infra-estrutura  do  Estado  constituíram o 
tema de cerca de 10% das propostas. Essas tratavam de matérias como 
melhorias nas rodovias e no transporte urbano.

A  organização  da  administração  pública,  presente  na  categoria 
Planejamento e Gestão foi o tema de 21 propostas. Questões relacionadas 
às  Oscips,  à  implantação  de  centros  administrativos  regionais  e  ao 
Corredor Cultural, previsto no Projeto Estruturador nº 8 do PPAG, surgiram 
nessa categoria.

1.4 – Total das propostas recebidas segundo os programas do PPAG 203

As propostas apresentadas de acordo com os programas do PPAG tem o 
propósito  de  destacar  a  tendência  dos  participantes  das  audiências 
públicas. Exemplificando verificou-se, que o programa 0328, que trata do 
ensino  fundamental,  recebeu  quase  10%  do  total  das  indicações. 
Receberam também um número significativo de propostas os programas 
0134 e 0273, que, respectivamente, tratam da gestão ambiental e da infra-
estrutura rural. Entre as indicações que guardam relação com as propostas 
do  governo,  verificou-se  que  não  houve  uma  concentração  ou  tema 
preferencial,  e  sim uma razoável  diluição temática entre  os 30 projetos 
estruturadores originais.

Observou-se que 28 propostas não tinham relação com as ações previstas 
nos programas estruturadores. Entre essas, destacam-se as relacionadas 
com a construção de infra-estrutura rural.

               PARTE II – TRAMITAÇÃO DAS PROPOSTAS
    2.1 – Parecer da Comissão de Participação Popular 

Tabela 5 – Parecer da Comissão de Participação Popular sobre 

as propostas apresentadas
Parecer da CPP Nº %

Favorável 107 52,7
Contrário 95 46,8

Retirada de pauta 1 0,5
Total 203 100,0

Das  203  propostas  recebidas  nas  cinco  audiências,  a  Comissão  de 
Participação  Popular  deu  parecer  favorável  a  107.  Uma  proposta  foi 
retirada da pauta, e as demais receberam parecer contrário. 
2.2 – Propostas com parecer contrário 

Tabela 6 – Justificativa para o parecer contrário da CPP
Justificativa da CPP      N°          %

Já contemplada no PPAG      61         64,2
Não pertinente ao PPAG     14                     14,7

Matéria contida em outros PLs     2                      2,1
Rejeitada quanto ao mérito    18                    18,9

Total    95                   100,0

Muitas propostas já estavam contempladas no projeto de lei do PPAG e, 
por essa razão, receberam parecer contrário da Comissão de Participação 
Popular. Duas tratavam de matéria contida em outros projetos de lei em 
tramitação  e  não  foram,  portanto,  acatadas.  De  todas  as  propostas 
recebidas, apenas 18 foram rejeitadas quanto ao mérito. 
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2.3 – Propostas com parecer favorável

Tabela 7 – Encaminhamento da CPP para as propostas  com parecer 
favorável

Encaminhamento     N°        % 
Emendas 73      40,6

Subemendas 54      30,0
Requerimentos 53      29,4 

Total 180     100,0 

As 107 propostas com parecer favorável geraram 180 proposições. Uma 
parte  foi  transformada  em  53  requerimentos,  com  solicitação  de 
providências  ou  com  pedido  de  informações;  se  aprovados,  esses 
requerimentos serão encaminhados aos órgãos públicos ou às instituições 
competentes na matéria.
Foram geradas, ainda, 73 emendas e 54 subemendas aos projetos de lei 
do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), da LOA e  do PMDI – 
todos de autoria do governador –, os quais se encontravam em tramitação 
na Assembléia Legislativa. 
Todas as emendas e subemendas foram encaminhadas à apreciação da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e, posteriormente, à 
votação em Plenário.

PARTE III – RESULTADO FINAL

3.1 – Resultado final da tramitação das emendas e subemendas

Tabela 8 – Resultado final da tramitação das emendas e subemendas

Tramitação Aprovadas Rejeitadas Total 
Emendas 22 51 73
Subemendas 54 – 54

Total 76 51 127

Após  a  deliberação  do  Plenário  e  a  sanção  do  governador,  76  novos 
dispositivos foram introduzidos (22 emendas e 54 subemendas) no PPAG, 
na LOA e no PMDI.
Na classificação das emendas e subemendas aprovadas, verificou-se que 
14 delas não guardavam nenhuma relação com o projeto de lei original do 
PPAG que se encontrava em tramitação.
Um dos grandes resultados das audiências promovidas pela Comissão de 
Participação Popular da ALMG foi a inclusão da proposta nº 89, de autoria 
do  Fórum  Mineiro  de  Assistência  Social,  que  criou  o  31º  projeto 
estruturador – Inclusão Social das Famílias Vulnerabilizadas.
O  programa  Minas  sem  Fome  foi  o  que  recebeu  o  maior  número  de 
alterações  entre  aqueles  que  compunham  o  PPAG  original.  Todas  as 
propostas vieram do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar e sugerem, 
entre outras medidas, a inclusão do Prosan e da população dos centros 
urbanos que desenvolve uma agricultura urbana de forma precária entre as 
ações do Minas sem Fome.
Outra  proposta,  de  autoria  das  Brigadas  Verdes  –  Vila  de  Cocais,  que 
sugeriu a criação de unidades locais para a qualificação e capacitação de 
comunidades  na  área  do  turismo,  foi  contemplada  e  transformada  no 
Inciso II do Anexo III do PPAG.
A garantia de merenda escolar ao aluno de ensino médio, como forma de 
prevenir  a  evasão  escolar,  de  autoria  da  entidade  Midhia  e  Direitos 
Humanos,  é  uma  das  oito  propostas  aprovadas  no  programa  de 
Universalização  e  Melhoria  do  Ensino  Médio.”  (COMISSÃO  DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR, 2004)
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Prosseguindo com os trabalhos iniciados em 2003 de uma forma inédita, foi 

apresentada  uma  novidade  na  revisão  do  PPAG  do  ano  de  2004,  ou  seja,  a 

avaliação da execução do orçamento  em curso  e  a  proposição de alterações e 

novas ações do plano.

Nesse ano, as audiências públicas contaram com a participação expressiva 

de cerca de 200 entidades e de 600 pessoas. Das 197 propostas de ação legislativa 

apresentadas, 132 foram aprovadas pela CPP, sendo 62 na forma de requerimento, 

59 emendas apresentadas ao PPAG e 11 propostas de ação legislativa anexadas. 

Das 45 propostas de emendas aprovadas no final do processo, apenas 25 tiveram 

impacto financeiro no orçamento de 2005, chegando a ampliar os recursos em R$ 

4,5 milhões. 

Foi  realizado  em 2004  o  primeiro  curso  sobre  planejamento  e  orçamento 

público, para técnicos, entidades, movimentos e conselhos setoriais, promovido pela 

Escola do Legislativo. 

Já em 2005 as audiências públicas do PPAG avaliaram as metas físicas e 

financeiras do ano de 2004 e a discussão da revisão do PPAG para o ano de 2006. 

A Escola do Legislativo iniciou com os cursos de capacitação em nível municipal, 

promovendo seminários, que discutiram, inclusive, o sistema das leis orçamentárias 

e o PPAG. 

A participação da sociedade civil  manteve-se constante, com cerca de 200 

entidades e 600 pessoas. Das 214 proposições de ações legislativas apresentadas, 

foram aprovadas 45 emendas ao PPAG, das quais 25 tinha impacto financeiro no 

orçamento de 2006, em um total de R$ 7 milhões.

Devido a diversos fatores, a audiência pública do PPAG de 2006 foi realizada 

em apenas um dia, com uma audiência conjunta das Comissões de Participação 

Popular  e  de  Fiscalização Financeira  e  Orçamentária.  Apesar  de  não ter  havido 

grupos temáticos, como nos anos anteriores, as entidades 88 propostas de ação 

legislativa.

Conclusão dos Trabalhos
 Analisando  todo  o  processo  de  participação  popular,  tanto  nos  eventos 

institucionais quanto nas Audiências Públicas do PPAG, constata-se o acatamento 

constante das demandas da sociedade. Se no início do processo a participação se 

deu muito em função de uma necessidade urgente de estabelecer políticas públicas 
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para  que  o  Estado  pudesse  intervir,  hoje  a  tônica  da  participação  popular  se 

caracteriza pela necessidade de controle dessas políticas públicas. 

A jornalista Fabiana de Oliveira, da Assessoria de Imprensa da Assembléia 

Legislativa, afirma, em artigo na Revista do Legislativo de número 40: 

“A 15ª  Legislatura  (2003/2006)  foi  marcada  por  uma  intensa  produção 
legislativa, mas teve como norte, principalmente, a busca permanente de 
aprimoramento do processo de elaboração legislativa, visando à melhoria 
da  qualidade  da  lei  produzida  pelo  Parlamento  mineiro.  No  período  de 
quatro anos, consolidou práticas inovadoras já exercidas pelo Legislativo 
em Minas e incorporou novos instrumentos que têm permitido avanços no 
processo legislativo, com reflexos positivos sobre a qualidade da lei e a 
legitimidade  do  processo,  cada  vez  mais  aberto  à  participação  da 
sociedade.” (OLIVEIRA, 2006, grifo nosso)

Fabiana  levanta  um  questionamento,  e  a  seguir  busca  respondê-lo,  que 

coincide com a tese levantada neste trabalho sobre a participação popular como co-

autora das normas legislativas:

“Os  mecanismos  institucionalizados  de  participação  popular  –  como 
seminários,  fóruns  técnicos,  audiências  públicas  de  comissões  – 
conseguiram imprimir consistência à produção legislativa? Sendo possível 
comprovar  essa  evolução,  quais  seriam  as  perspectivas  de  atuação 
parlamentar nos próximos anos?
Atores  integrados  - Uma  das  principais  ações  institucionais 
desencadeadas na atual legislatura foi o processo de elaboração e revisão 
participativa  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  (PPAG)  para 
2004/2007, encabeçado pela Comissão de Participação Popular (CPP), criada pela 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais em 2003, e pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária (FFO). Previsto na Constituição estadual, o PPAG é um 
dos instrumentos de planejamento do Estado, sendo elaborado pelo Executivo no 
primeiro ano de mandato do governador e válido para quatro anos.
O PPAG estabelece, de forma regionalizada, em consonância com o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), diretrizes, objetivos e metas 
da  administração  pública,  com  a  discriminação  dos  recursos  para  sua 
execução. É o PPAG que dá visibilidade às políticas que o governo se 
compromete a implantar, estabelecendo metas e estratégias gerenciais e 
de captação de recursos. Antes de ser implementado, no entanto, o Plano 
é  encaminhado  à  Assembléia  Legislativa,  para  a  apreciação  do 
Parlamento.
Rompendo  com  uma  tradição  de  planejamento  estanque  e  restrito  ao 
papel,  o  processo  de  elaboração  e  revisão  participativa  do  PPAG, 
implementado na atual legislatura, além de inédito no país, é considerado 
por parlamentares e técnicos como um exemplo importante de evolução da 
produção legislativa. Para o subsecretário de Planejamento e Orçamento 
da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  (Seplag),  Tadeu 
Barreto Guimarães,  a parceria  entre  governo e Assembléia significa um 
grande  avanço  institucional.  “É  inovador  o  debate  coordenado  dos 
instrumentos  de  planejamento.  O Legislativo  deu  ênfase  ao  PPAG,  em 
sintonia com a importância que o Executivo deu ao planejamento. Isso é 
evolução não para governos, mas para instituições”, analisa.
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Assim, em 2003, o Executivo encaminhou para apreciação da Assembléia 
Legislativa  o  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,  detalhando  30 
programas estruturadores que orientariam as ações do novo governo, nos 
quatro  anos seguintes.  Os programas são considerados prioritários pelo 
governo e,  por  isso mesmo,  não ficam sujeitos a contingenciamento de 
verbas.  O  resultado  das  discussões  sobre  esse  plano,  envolvendo  o 
Executivo,  o  Legislativo  e  a  sociedade civil,  foi  a  inclusão  de  mais  um 
programa  estruturador  na  lei  do  PPAG,  a  Lei  nº  15.033,  aprovada  em 
janeiro de 2004.
O  31º  programa,  “Inclusão  Social  de  Famílias  Vulnerabilizadas”,  foi 
contemplado  com  verbas  e  passou  a  integrar  as  prioridades  do  novo 
governo.  Nas revisões  participativas  de 2004  e  2005,  foram destinados 
mais R$ 4,5 milhões ao programa e mais R$ 3 milhões à implantação do 
Sistema  Único  de  Assistência  Social  (Suas),  além  do  que  tinha  sido 
originalmente previsto.” (OLIVEIRA, 2006)

Em outro trecho de sua matéria, a jornalista procura apresentar a opinião dos 

diversos atores, tanto da sociedade civil quanto do Executivo e do Legislativo, no 

processo de construção das Audiências Públicas do PPAG:

A sociedade  amadureceu  - Para  Gláucia  Barros,  da  coordenação  da 
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Minas Gerais, 
a  Comissão  de  Participação  Popular  simbolizou,  para  os  movimentos 
sociais, a porta de entrada para uma discussão organizada com o Poder. 
“O  movimento  da  criança  e  do  adolescente  redescobriu  o  Legislativo”, 
relata ela, destacando como um momento importante dessa mobilização 
popular a participação em curso de capacitação oferecido pela Escola do 
Legislativo,  em 2003, com palestras de consultores da Assembléia e de 
técnicos do Executivo. “Entendemos que era possível interferir no processo 
de planejamento e que não adiantava propor ações no Orçamento anual 
que não estivessem previstas no PPAG. A participação nos ensinou e nos 
disciplinou  a  pensar  as  políticas  públicas  de  forma  racional,  dentro  da 
viabilidade”,  afirma  Gláucia,  que  tem  papel  destacado  nas  discussões 
desde 2003.
Essa atuação continuada deixou-os “afiados”, como atesta a coordenadora 
da Frente. Para ela, a interlocução do movimento social com o Executivo e 
o  Legislativo  é  hoje  mais  qualificada.  Como  exemplo  da  atuação 
continuada, que não se restringe à participação nas revisões do PPAG, 
Gláucia  Barros  destaca  o  acompanhamento  trimestral  da  execução 
orçamentária,  feito a  partir  dos relatórios apresentados pelo governo ao 
Legislativo  e  da análise  de relatórios encaminhados pela  Assessoria  da 
Minoria.  “Conseguimos,  com o apoio da Assembléia,  efetivar  o princípio 
legal da transparência da administração pública”, opina. 
Outro  exemplo  dessa  atuação  continuada  pode  ser  dado  com  a  ação 
orçamentária “Combate à violência e exploração sexual contra criança e 
adolescente”. Na primeira versão do projeto de lei do Orçamento, durante 
os  debates  no  final  de  2003,  essa  ação  aparecia  apenas  como  uma 
“janela”,  com  previsão  simbólica  de  R$  10  mil  em  recursos.  Com  a 
mobilização, essa ação foi incluída no projeto estruturador 31, com R$ 300 
mil  disponíveis  para  a  implementação.  A  execução  ficou  a  cargo  da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes (Sedese), que 
desenvolveu  campanhas  de  conscientização  e  esclarecimentos  sobre  a 
importância de denunciar os casos de violação de direitos. O desafio em 
2006, diz Gláucia Barros, é alterar a meta da ação orçamentária, a fim de 
que o governo promova não apenas campanhas, mas apóie os municípios 
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para que estes desenvolvam ações de atendimento às vítimas de violência 
e exploração sexual. [...]
Para o deputado André Quintão (PT), que foi o primeiro presidente da CPP, 
a própria criação da comissão já significou um avanço, pois é um espaço 
aberto à intervenção da sociedade de maneira organizada. Como destaca 
a atual presidente, deputada Maria Tereza Lara (PT), antes da CPP um 
projeto  de  iniciativa  popular  precisava  de  10  mil  assinaturas  para  ser 
apresentado  e  poder  tramitar  na  Assembléia.  Hoje,  é  possível  formular 
propostas  diretamente  à  comissão,  que  assume  a  autoria.  No  caso 
específico  do  PPAG,  Quintão  ressalta  que  não  havia  tradição  de 
participação popular.  “As experiências do Executivo e da Assembléia se 
referiam  à  discussão  de  obras  e  interferências  pontuais.  Agora,  foi 
ampliada  a  possibilidade  de  intervenção  da  sociedade  nas  grandes 
prioridades  do  Estado.”  Ele  julga  que  essa  mudança  de  quadro  é 
irreversível, com perspectiva inclusive de avanço qualitativo. [...]
Aperfeiçoando  o  processo  - Tanto  os  deputados  André  Quintão  e 
Sebastião  Helvécio  quanto  o  subsecretário  Tadeu  Barreto  Guimarães 
apontam o debate regionalizado do PPAG como mais uma etapa evolutiva. 
“Precisamos fazer tudo com muito cuidado, para não repetirmos fracassos 
anteriores,  quando havia  um grande levantamento de demandas locais, 
que  acabavam  não  atendidas.  O  foco  deverá  ser  nos  programas 
prioritários”,  reforça  o  subsecretário.  Tadeu  Barreto  Guimarães  também 
anuncia que o PPAG 2008/2011 deverá ser enviado ao Legislativo, pelo 
governo, ainda no primeiro semestre de 2007, acompanhado do projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a fim de evitar distorções na análise 
não sincronizada das peças de planejamento e de fortalecer a segunda 
norma.
O deputado André Quintão defende ainda que a Assembléia avance na 
construção de um acompanhamento mais sistemático de metas físicas e de 
indicadores de gestão pública, em parceria com o Executivo e com a ajuda 
da sociedade, via CPP. Para ele, o ano de 2007 será de muito trabalho. De 
um lado,  a  sociedade civil  deverá  realizar,  ainda  no primeiro  semestre, 
suas conferências temáticas, como as de Saúde, Educação, Assistência 
Social  e  Segurança Alimentar.  De outro  lado,  ao promover  o  debate,  o 
Legislativo já deverá ter informado previamente à sociedade as prioridades 
de governo.  Ele destaca como fundamental  nesse processo o papel  da 
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  pois  é  essa 
comissão que analisa tecnicamente o plano plurianual.  Sugere, também, 
que o processo de discussão do PPAG, resguardadas as atribuições da 
CPP e FFO, envolva o conjunto das comissões temáticas e seja prioridade 
institucional da Assembléia. (OLIVEIRA, 2006)

Outra dificuldade a ser transposta pelos movimentos sociais, na opinião de 

Gláucia Barros, é a conquista de outros espaços de atuação no Legislativo, além da 

CPP: 

“Há uma cultura  política  mais  refratária  à  participação  em algumas das 
demais comissões. Existe um certo descrédito do que vem dos movimentos 
sociais, bem como a crença de que a melhor maneira de trabalhar é com 
públicos internos e, de forma pragmática, com a região que dá votos para o 
deputado. Não desqualificamos a legitimidade dos parlamentares, mas 
queremos  ganhar  sua  confiança  para  construirmos  um  outro 
paradigma”, finaliza. (OLIVEIRA, 2006, grifo nosso)
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Exporemos a  seguir  dados  que  ratificam  a  tese  sobre  a  co-autoria  da 

participação  popular  nas  normas  legislativas,  através  da  realização  dos  eventos 

institucionais.  Nos  últimos  quinze  anos,  período  em  que  foram   realizados  os 

eventos  institucionais  na  ALEMG,  diversas  leis  originaram-se  de  propostas 

aprovadas em Seminários Legislativos ou Fóruns Técnicos.

Dos  seminários  legislativos  resultaram  propostas  de  legislação,  algumas 

ainda em tramitação na Casa e outras já transformadas em leis:

- Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola (Lei nº 11.405, de 28-1-1994)

- Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 11.504, de 20-6-1994)

- Política Estadual de Saneamento Básico (Lei n° 11.720, de 29-12-1994)

- Fundo Estadual de Saneamento Básico (Lei nº 11.719, de 28-12-1994)

- Fundo  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  –  Funderur  (Lei  nº  11.744  de 

16-1-1995)

- Fundo Estadual de Habitação (Lei nº 11.830 de 6-7-1995)

- Plano Mineiro de Turismo (Lei nº 12.398, de 12-12-1996)

- Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur (Lei nº 11.520)

- Conselho Estadual de Turismo (Lei 12.396, de 12.396).

Vale ainda destacar que a reivindicação do Seminário “Turismo – Caminho das 

Minas” de criação, na Alemg, de uma comissão permanente de turismo foi acatada 

pelo regimento de 1997.

As leis produzidas a partir dos seminários legislativos, embora de pequena 

expressão numérica, se contrastadas com a produção legislativa total do período 

analisado,  são  todas  da  maior  relevância,  pois  constituem  normas  de  grande 

abrangência que regulam as relações e o funcionamento de importantes setores e 

áreas do Estado de Minas Gerais.

Também a  jornalista  Fabiana  de  Oliveira,  em outro  trecho  de  seu  artigo, 

reforça  o papel  dessa co-autoria,  ao reproduzir  a  opinião de uma consultora da 

Alemg sobre a importância  dos eventos institucionais  na elaboração das normas 

legislativas: 

“Um outro exemplo citado por Flávia é o da legislação referente às regiões 
metropolitanas, considerada por ela sinônimo de inovação e modernidade. 
A  Emenda  à  Constituição  nº  65,  de  novembro  de  2004,  e  as  Leis 
Complementares nºs 88, 89 e 90, de janeiro de 2006, foram elaboradas a 
partir de um amplo debate com a sociedade. Elas tratam, respectivamente, 
da  instituição  e  gestão  de  região  metropolitana  e  do  Fundo  de 
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Desenvolvimento  Metropolitano;  da  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte e Região Metropolitana do Vale do Aço.  Foram originadas de 
proposições de parlamentares, elaboradas a partir de propostas aprovadas 
no  Seminário  Legislativo  Regiões  Metropolitanas.  O  evento  final  desse 
seminário, realizado no Plenário da Assembléia de Minas em novembro de 
2003,  foi  precedido  de  cinco  encontros  regionais,  nas  cidades  de 
Conselheiro  Lafaiete,  Governador  Valadares,  Uberlândia,  Santa  Luzia  e 
Juiz de Fora. 
Em  um  seminário  legislativo,  Executivo,  instituições  públicas,  privadas, 
especialistas,  além  de  parlamentares  e  sociedade  civil  organizada, 
debruçam-se sobre determinado tema e apresentam propostas que vão 
subsidiar ações de governo e ações legislativas.  Toda a formatação do 
seminário é definida em parceria, assim como a formulação de conteúdos e 
seus desdobramentos. (OLIVEIRA, 2006)

Para  não  citar  todos  os  eventos  institucionais,  desde  1991,  nos  quais  a 

participação da sociedade civil organizada e dos poderes públicos ligados ao tema é 

fundamental, apresentamos dados da matéria da jornalista Fabiana Oliveira, na qual 

ela destaca a quantidade dos eventos realizados na 15ª Legislatura: 

                            Eventos Institucionais de 2003 a 2006
Eventos 2003 2004 2005 2006 (até set/

06)
Fórum técnico 2 3 2 3
Ciclo de debates 5 5 10 2
Seminário legislativo 2 (com 5 

reuniões 

regionais)

1 (com 4 

reuniões 

regionais)

1 (com 11 

reuniões 

regionais)

1 (com 6 

reuniões 

regionais)
Fórum interestadual 1
Audiência do PPAG 1 1 1 1
Conferência estadual 4 5 1
Fórum estadual 1 1
Encontro regional 1 (em 12 

cidades)

1 (em 5 

cidades)
Debate público 2 3
Total 11 16 21 13

A produção legislativa se dá com a participação popular. Nenhum deputado 

consegue mais conceber a tramitação de um projeto sem promover uma reunião de 

comissão onde as pessoas exponham suas opiniões. Antes um instrumento utilizado 

em situações de grande complexidade, hoje as audiências públicas são uma rotina 

na  análise  de  qualquer  assunto,  descreve  a  diretora  legislativa  da  Assembléia, 

Cláudia  Sampaio  Costa,  que  coordena  todas  as  áreas  técnicas  de  apoio  ao 

processo legislativo. 
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Caro para a Assembléia, o dissenso é acentuado de maneira positiva pelo 

Poder, na opinião de Cláudia, quando este cria diversos mecanismos de aferição de 

vontades e de encaminhamento de demandas para a produção legislativa.  “É da 

incorporação  desse  conjunto  de  possibilidades  de  manifestação  que  saem  as 

normas, boas ou más, dependendo do juízo que se fizer.  Além disso, na medida 
em que as pessoas participam do processo de elaboração das leis, percebem 
a composição de forças ali existente e compreendem os resultados, as normas 
ganham legitimidade e é muito maior o envolvimento da sociedade para que 
estas sejam cumpridas”, observa.”

Outro passo importante no processo de institucionalização da participação 

popular nos eventos institucionais e nas audiências públicas foi a interiorização das 

discussões. Como demonstra a jornalista,  em outra parte do seu artigo, com um 

quadro  sobre  a  quantidade de reuniões realizadas no interior  do  Estado na 15ª 

Legislatura:
Um desdobramento da “bandeira” da participação popular é a interiorização 
das atividades do Legislativo – algo que, como política, foi produto da 15ª 
Legislatura, na opinião de Cláudia Sampaio. Até julho de 2006, das 3.263 
reuniões de comissões, 244 foram promovidas no interior de Minas  (veja 
quadro). Das 158 visitas feitas no mesmo período, muitas ocorreram fora 
da capital. As audiências públicas de comissões, que também trouxeram 
representantes do interior à Assembléia, totalizaram 8.881 convidados, até 
julho de 2006. 

Quadro VI
Título: Balanço das Atividades das Comissões da
                      ALMG até julho de 2006

Anos Convidados Reuniões Reuniões no interior
(incluídas no nº total)

Visitas

2003 2.455 1.128 54 40
2004 2.057 820 46 36
2005 2.433 811 88 55
2006 1.936 504 56 27

O gerente-geral  da Consultoria  Temática da Assembléia,  Sabino Fleury, 
comenta que a interiorização dos seminários legislativos, consolidada nesta 
legislatura, precisa ser destacada, mas o mais importante é a rotina das 
comissões,  que  promovem  no  mínimo  duas  viagens  ao  interior, 
semanalmente.  “Às vezes  viajamos para  uma cidade e  ficamos um dia 
inteiro no debate de um tema para chegarmos à conclusão de que aquilo 
não terá um resultado concreto. O que não percebemos é que o resultado 
já  é  a  presença  da  Assembléia  naquela  localidade.  É  o  poder  público 
dizendo para a população: nós nos importamos com vocês. Essa presença 
cotidiana  do  Legislativo  no  interior  é  pioneira  no  país”,  ressalta.  Na 
avaliação do consultor,  mesmo que esse fato não tenha repercussão na 
mídia, é um importante componente para a consolidação do Poder. Sabino 
Fleury  chega  a  dizer  que  há  pouco  mais  de  dez  anos  a  Assembléia 
Legislativa era de Belo Horizonte. Agora, caminha para ser a Assembléia 
de Minas”. (OLIVEIRA, 2006)
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Para  finalizar  mostraremos  opiniões  de  entidades  da  sociedade  civil  e 

representantes de órgãos públicos que participaram da organização e realização dos 

eventos institucionais  e  avaliam positivamente o esforço de manter  um canal  de 

comunicação com os eleitores ao longo do mandato, aproximando a democracia 

representativa da democracia participativa, de acordo com entrevistas publicadas no 

artigo de Fabiana:
A abertura para a participação popular oferece retorno em dobro para a 
Assembléia, pois consolida uma boa imagem do Legislativo e legitima 
a  sua  produção.  Além  disso,  nenhum  político  sabe  tanto  e  tem tanta 
capacidade  de  trabalho,  para  poder  dispensar  a  ajuda  técnica  ou  a 
experiência dos segmentos envolvidos em determinado tema. Não adianta 
ficar no gabinete fazendo leis bonitas, mas não aplicáveis”, alerta a vice-
presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes/MG), 
Maeli Estrela Borges. (grifo nosso)
Veterana  no  contato  com  os  deputados,  Maeli  participou  de  um  dos 
primeiros seminários legislativos,  “Saneamento é básico”,  promovido em 
1992. Depois disso, participou dos dois seminários “Águas de Minas”, em 
1993  e  em  2002,  que  deram  origem  à  Política  Estadual  de  Recursos 
Hídricos, entre outras normas jurídicas. Também deu contribuições como 
consultora convidada a projetos em tramitação e participou ativamente, em 
2005, do seminário “Lixo e cidadania”. Na avaliação de Maeli, o formato 
dos seminários evoluiu bastante, com a concentração dos debates em um 
único tema, permitindo o aprofundamento das discussões. A interiorização 
também é apontada como sinônimo de evolução.
Para  Neusa  Cardoso  de  Melo,  da  Rede  Feminista  de  Saúde,  que  já 
participou tanto de audiências de comissões quanto de eventos maiores, a 
Assembléia precisa investir na expansão do mapeamento dos movimentos 
sociais existentes, a fim de ampliar a intervenção da sociedade organizada. 
Ela participou, em agosto, do Fórum Técnico “Políticas públicas para as 
mulheres”,  solicitado pela deputada Jô Moraes (PC do B), que produziu 
195 propostas, entre elas a que aponta para a criação de uma Secretaria 
de Estado que articule as políticas para as mulheres em Minas. 
A  vice-presidente  do  Conselho  Estadual  da  Mulher,  Maria  de  Nazareth 
Barreto  de  Carvalho,  lembra  que  o  fórum  técnico  foi  importante  para 
colocar o tema em pauta, acrescentando que o governador já sinalizou, em 
seu programa de governo, a criação de um órgão gestor dessas políticas. 
“Nazareth  reforça  o  pleito  de  Neusa  Melo,  destacando  que  é  preciso 
investir mais na divulgação, para os segmentos interessados, não somente 
dos  fóruns  e  seminários,  mas  também  das  audiências  públicas  de 
comissões.”
Ao término da realização dos eventos institucionais, como os Seminários 
Legislativos,  o  processo  de  participação  popular  continua,  através  da 
eleição  da  Comissão  de  Representação.  O  tenente-coronel  Brito,  do 
Estado Maior da Polícia Militar e assessor militar da Assembléia, também 
entrevistado  pela  jornalista  Fabiana  Oliveira,  sugere  que  seja  cada  vez 
mais valorizada a comissão de representação. “É esse grupo que, ao final 
do evento, é eleito para acompanhar os desdobramentos do seminário e a 
concretização das propostas”. (OLIVEIRA, 2006)

A  Comissão  de  Representação,  que  tem  o  caráter  de  uma  comissão 

permanente,  é  essencial  para  cobrar  das  autoridades  a  implementação  das 

sugestões. 
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Conforme tudo acima demonstrado,  restou  registrada a  importância  de  se 

trazer  para  a  Academia,  a  experiência  e  os  frutos  colhidos  pela  Assembléia 

Legislativa  Mineira,  no  que  pertine  à  participação  popular  no  aprimoramento  e 

legitimação do processo legislativo.

É de se notar, que com o desempenho do cidadão nos trabalhos da Comissão 

de Participação Popular, demonstrou-se que o processo legislativo imprescinde de 

maior interação, tanto para o seu aperfeiçoamento quanto para a sua legitimação.
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8 CONCLUSÃO

A rápida transformação que ocorre no mundo, como resultado, entre outros, 

do  processo  de  globalização,  da  internacionalização  de  regras  cada  vez  mais 

complexas, de padrões regulatórios sempre mais sofisticados e da aceleração da 

tomada  de  decisões  derivada  do  avanço  nas  comunicações  e  nos  transportes, 

coloca demandas para o aparelho do governo como nunca ocorrido no passado 

recente.

Em virtude dessas transformações e das demandas que o atual  momento 

requer,  é  que  este  trabalho  focalizou  a  dinâmica  da  preponderância  do  Poder 

Executivo sobre a agenda do Poder Legislativo, com o objetivo de aferir se essa 

preponderância,  sob  a  ótica  do  devido  processo  legislativo,  afetaria  ou  não  o 

equilíbrio entre os poderes, em um Estado Democrático de Direito.

Procurou-se, também, trazer à baila a discussão acerca da necessidade da 

legitimação do atual  processo legislativo,  por  meio da inserção dos cidadãos no 

referido processo, como co-autores das normas.

Para tanto discorremos, em breve visita à história, sobre o estudo do filósofo 

Montesquieu, idealizador da teoria da repartição tripartite dos poderes do Estado. 

Defendia  ele,  que  sem  esta  separação  de  forma  limitada  e  equilibrada,  seria 

impossível  combater  os  abusos  de  poder.  Pregava,  ainda,  uma  cooperação 

harmônica dos três poderes, resultando em um equilíbrio como forma de garantir a 

eficácia  do  governo.  Seu  maior  receio  residia  no  fato  de  que  caso  os  poderes 

legislativos  e  executivos  se  aglutinassem em apenas  um representante,  poderia 

culminar na consecução de leis tirânicas, para posteriormente serem executadas ao 

seu livre alvedrio.

Com  alicerce  na  construção  teórica  do  filósofo  Montesquieu,  os  Estados 

Constitucionais  foram  abordados  numa  perspectiva  cronológica,  visto  que 

influenciaram decisivamente na orientação do processo legislativo.

Demonstrou-se que no Estado Liberal, o legislador tendeu à elaboração de 

leis  que  protegessem  as  garantias  individuais,  à  propriedade  privada,  o  não 

intervencionismo do Estado nos problemas sociais e os interesses sociais.

Já no Estado Social,  os parlamentares elaboraram leis que tutelavam uma 

série  de  direitos  sociais  mínimos,  inexistentes  até  então,  a  exemplo  do  repouso 

semanal remunerado, jornada máxima de trabalho de oito horas, amparo à criança e 
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ao  adolescente,  dentre  vários  outros.  Referido  Estado  trazia  em  seu  bojo  uma 

proposta mais voltada para as questões sociais, com um intervencionismo tanto na 

esfera econômica quanto na social.  Os interesses coletivos sobrepunham-se aos 

individuais. 

Outro paradigma analisado foi o social, que correspondeu a uma ruptura com 

o capitalismo e a propriedade privada, dando projeção à classe proletária.

Por fim discorremos sobre o neoliberalismo que em oposição ao paradigma 

social  defendia  uma  economia  forte,  com  uma  intervenção  estatal  mínima  e  a 

diminuição  dos  benefícios  sociais.  Com o  êxito  do  neoliberalismo  tem início  na 

década  de  1980  o  fenômeno  da  globalização.  Nesse  momento,  a  produção 

legiferante  viu-se  impelida  a  derrubar  os  entraves  estabelecidos  por  uma 

Administração Burocrática e a implementar uma Administração Pública Gerencial, 

eficaz e eficiente, como forma de subsistir no mercado globalizado.

Identificadas as características dos paradigmas constitucionais, bem como a 

influência que exerceram na orientação do processo legislativo, apresentamos um 

estudo  detalhado  acerca  do  surgimento  das  diversas  formas  de  Democracia. 

Conceituamos a democracia direta, indireta, mista, representativa e pluralista, bem 

como registramos a importância da participação popular como instância global de 

legitimidade democrática.

Em seguida demonstramos, o conceito, objetivos e fases do Devido Processo 

Legislativo, como também as espécies de atos e procedimentos que o envolvem. Foi 

destacado  que  o  processo  legislativo  não  se  atém  exclusivamente  ao  Poder 

Legislativo, devendo, nos termos e limites constitucionais se estender aos demais 

poderes,  apontando  a  importância  e  a  necessidade  da  atuação  conjunta  e 

compartilhada entre estes, no intuito de se garantir a governabilidade do país sem 

que  isto  venha  a  se  caracterizar  como  um  desequilíbrio;  bem  como  incluir  a 

participação do cidadão no processo de elaboração e legitimação das normas, de 

forma direta,  de  modo que os seus destinatários  possam,  ao  mesmo tempo,  se 

reconhecerem como os autores da lei.

Em seqüência, o trabalho buscou apontar os instrumentos de que dispõe o 

Poder Executivo para interferir no processo legislativo, com o intuito de lhe garantir 

celeridade, poder de decisão e de implementação de políticas muito maiores do que 

o  modelo  de  Montesquieu  lhe  conferiu,  e  que,  a  princípio,  não  vêm gerando  a 

produção de leis tiranas temidas pelo referido filósofo.



85

Registramos que esta preponderância do Poder Executivo sobre a agenda do 

Poder  Legislativo  não  pode  colocar  em  xeque  a  constitucionalidade  dos 

instrumentos disponibilizados ao Poder Legislativo, nem tão pouco a legitimidade 

das leis oriundas desse processo.

É que os  poderes auferidos ao  Executivo  o  foram delegados pela  própria 

Casa Legislativa, com o intuito de garantir a governabilidade do Estado e de facilitar 

o  jogo  político,  não  se  tratando  de  uma  usurpação  de  competência  ou  de  um 

desequilíbrio de repartição de poderes estatais.

Destacamos que em muitas situações, convém ao próprio Legislativo delegar 

competência  legislativa  ao  Executivo  para  cuidar  de  temas polêmicos e  evitar  o 

desgaste político. 

Nesta seara trouxemos a lume os inúmeros instrumentos de que dispõe o 

Executivo para influir no processo legislativo, como o Poder de Iniciativa; as Medidas 

Provisórias; o Regime de Urgência e Urgência Urgentíssima; o Poder de Veto e o 

Decreto Regulamentar, além da atuação decisiva, para o Executivo, das Lideranças 

Partidárias  e  do  Colégio  de  Líderes,  no  intuito  de  decidir,  ordenar  e  celerizar  a 

tramitação  legislativa,  como  também de  coordenar  e  controlar  os  trabalhos  dos 

parlamentares a eles subordinados, destacando, ao final, as questões atinentes à 

relação Executivo-Parlamentares envolvendo políticas distribuitivas.

Por  derradeiro,  reafirmamos  que  o  processo  legislativo  pode  e  deve  ser 

legitimado por meio da participação ativa dos cidadãos, mesmo diante da ingerência 

do Poder Executivo.

Ratificando  nosso  entendimento  trouxemos  para  o  presente  trabalho  a 

evolução vivenciada pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais no que 

pertine ao processo legislativo, a partir da implementação dos Eventos Institucionais 

das Audiências Públicas e da criação da Comissão de Participação Popular.

Ao terminar, em considerações finais, ante todo o exposto, podemos inferir 

que:

- o princípio da separação dos Poderes, tão fulgurante aos liberais, se acha em 

processo contínuo de transformação, visto que o Estado Contemporâneo não 

admite  a  indelegabilidade de atribuições e  a rigidez  das funções de cada 

Poder;

- mesmo diante do referido princípio,  deve-se levar  em conta que o ato de 

governar requer, antes de mais nada, a cooperação entre poderes;
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- no  atual  cenário  político  brasileiro,  como  restou  evidenciado  ao  longo  do 

presente  estudo,  o  Executivo  e  o  Legislativo  têm  caminhado  de  modo 

cooperativo,  precavendo-se  de  uma  possível  crise  institucional,  sendo 

mantido um relacionamento pautado em interesses e concessões mútuas;

- a interferência  do  Poder  Executivo  no  Processo Legislativo  não se  dá  de 

forma ilegal e aleatória, visto que oriunda de poderes auferidos ao Executivo, 

delegados pelos próprios parlamentares junto à Constituição Federal e pelos 

Regimentos  Internos  das  Casas  Legislativas,  no  intuito  de  garantir 

governabilidade e facilitar o jogo político, o que não significa ou implica em 

abdicação de poder;

- o  processo  legislativo  atual,  não  obstante  as  interferências  do  Poder 

Executivo,  passa  a  incorporar  um  viés  procedimental-discursivo 

institucionalizado,  cumprindo as exigências de racionalidade e legitimidade 

que pode ser perseguida na exata medida da participação popular – tal qual 

preconiza o filósofo contemporâneo Jürgen Habermas nas suas monumentais 

obras  “Teoria  do  Agir  Comunicativo,  Inclusão  do  Outro” e  “Direito  e 

Democracia – entre a Facticidade e a Validade na construção e reconstrução  

do processo de produção de normas”. Nessa linha louvam-se as iniciativas 

perpetradas pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais a partir 

de 1990, principalmente através das Audiências Públicas. 
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