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 “Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, ir ou 
ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o importante é 
decidir.” – CORA CORALINA  

 

“Sofrer na juventude é destino inevitável à condição humana. Talvez seja por isso 
que você tenha concluído que hoje ocupo lugar do seu rejeito, e que então estejamos em 
lugares semelhantes, mas portadores de satisfações opostas. O lugar a que você aspira eu 
realmente já ocupei, mas não se precipite em fazer juízo de valor sem antes provar 
concretamente os dois lados. Diamante na vitrine brilha mais que quando está em nossas 
mãos. 

Por enquanto, você só conhece um dos sabores. Espere o momento da síntese, depois 
de ter servido dos dois banquetes. Só então você poderá dizer qual o sabor é de seu 
agrado. Eu também vivi processo semelhante. Gostei de sua expressão ‘nascer partindo’. 
Ela também me define. Ao contrário de você, nasci num contexto de muitos recursos. Fui 
encaminhado ainda na adolescência para Europa, onde iniciei uma carreira intelectual que 
me resultou muitos reconhecimentos e prestígios. Conheci os cinco continentes. 
Frequentei os mais importantes centros acadêmicos filosóficos do mundo e, depois de 
tantos caminhos andados, resolvi reencontrar o pequeno trilho que me viu partir. 

Hoje moro numa antiga propriedade de meu pai, este lugar ermo, como você tão bem 
definiu. É aqui que descubro dia a dia, a satisfação de uma rotina muito simples, mas 
feliz. Pouco tempo tenho dedicado à Filosofia. Troquei o ardiloso mundo das 
especulações filosóficas pelo conforto das artes, da literatura e da jardinagem. As muitas 
andanças atrás da verdade do mundo me desgastaram (...) Não quero mais o cansaço dos 
argumentos. Estou farto das discussões especulativas, das mesas-redondas, em que as 
pessoas procuram prevalecer sobre as outras, todas elas vaidosas e ávidas por darem o 
lustre que o ego carece para não preencher o prestígio, a ilusória sensação de que as 
questões humanas foram por elas finalmente decifradas e que podem ser armazenadas e 
discorridas num curto espaço de páginas. Descobri que não quero mais carregar este ônus. 
O vento da simplicidade finalmente soprou em mim. Chegou quando eu não esperava por 
ele. Pediu calma, serenidade e eu resolvi obedecer. 

 É interessante observar os movimentos de nossas mudanças interiores. Nem sempre 
sabemos identificar o nascimento da inadequação que gera todo o processo. O fato é que 
um dia a gente acorda e percebe que a roupa não nos serve mais. Como se no curto 
espaço de descanso de uma noite a alma sofresse dilatação, deixando de caber no espaço 
antigo onde tão bem se acomodava. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde, os sonhos da 
juventude perdem o viço. O que antes nos causava gozo, aos poucos, bem aos poucos, 
deixa de causar. (...) Estou obedecendo meu coração. Ele me pediu que voltasse ao lugar 
que antes desprezei, e, para minha surpresa, aqui encontrei o que estava necessitando. A 
viagem de retorno tem sido tão fascinante quanto foi a de partida. Com isso eu concluo 
que a felicidade não é lógica. Por vezes ela quebra todas as regras que dela conhecemos. 
(...) 

A obra é recente. Ela respira ainda os primeiros ares de existência. Por isso não 
quero publicá-la. É provável que ainda venha sofrer modificações. Um livro não pode ser 
publicado imediatamente ao seu término. O Tempo da maturação é importante. Escrever 
é como fazer pão. O tempo da fermentação é indispensável, pois é ele que faz com que o 
pão cresça antes de ser levado ao forno. Antes da publicação, a fermentação das 
palavras.” – MELO, Fábio. Tempo de esperas. O itinerário de um florescer humano. São 
Paulo: Planeta, 2011. p. 16-17. 

 

 



 

RESUMO  

GONÇALVES JUNIOR, Jerson Carneiro. O cidadão legislador: iniciativa popular de 

emenda constitucional no Estado Democrático de Direito. 2012. 385 f. Tese (Doutorado) São 

Paulo. Pontifícia Universidade Católica. 

O objetivo deste trabalho centraliza-se na reflexão do exercício do direito político 

fundamental de iniciativa popular das leis prevista na Constituição brasileira de 1988. Para 

alcançar o significado desiderato constitucional, sob o prisma da cidadania, torna-se mister a 

perseguição do conceito de cidadão e a análise da iniciativa popular nas esfera federal, 

estadual, distrital, municipal e, caso haja no futuro, no território federal. O sistema jurídico 

aponta a observância dos princípios fundamentais da soberania popular, do Estado 

Democrático de Direito e da cidadania, informando as normas constitucionais implicadas em 

processo do exercício da cidadania e disseminando por todo ordenamento jurídico. Partindo 

da ideia de sistema, analisa-se a iniciativa popular de lei no âmbito federal, estadual e 

municipal para sustentar a viabilidade do exercício desse direito político fundamental no 

processo legislativo de Emenda à Constituição. Para esse enfrentamento à luz do Direito 

Constitucional brasileiro, há necessidade de reconhecimento do cidadão nato, como único 

legitimado a propor e a iniciar o processo legislativo de Emenda à Constituição. O Direito 

Constitucional é “intertexto aberto” e, nesse sentido, o estudo da história é fundamental, pois 

sem ela o cidadão jamais teria encontrado condições para evoluir. Por isso, o caminho a ser 

trilhado é o entendimento da iniciativa popular de lei passa pela história constitucional 

brasileira, em especial pela análise dos Anais da Assembleia Nacional Constituinte de 1987. 

Palavras chaves: Poder, Constituição, Soberania popular, Cidadão, Estado Democrático de 

Direito, Iniciativa popular das leis e Emenda Constitucional. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

GONÇALVES JUNIOR, Jerson Carneiro. O cidadão legislador: iniciativa popular de 

emenda constitucional no Estado Democrático de Direito. 2012. 385 f. Tese (Doutorado) São 

Paulo. Pontifícia Universidade Católica. 

The objectives of this paper are to reflect upon the exercise of the political 

fundamental right of citizen’s initiative. In order to fulfill this constitutional aspiration under 

the scope of citizenship and the democratic rule of law, it is essential to consider the concept 

of citizenship and the analysis of citizen’s initiative in the federal, state, district. The legal 

system points out to the fundamental principle of citizenship and the democratic rule of Law, 

communicating constitutional laws implied in the process of the exercise of citizenship, 

disseminating them throughout the legal system. Based on the idea of principle, this paper 

analyzes citizen’s initiative expressed in the federal, state and municipal realms in order to 

sustain the feasibility of the right to exercise this fundamental political right in the lawmaking 

process for constitutional amendments. In order to do that, in the light of constitutional law, 

there is the need to recognize the innate citizen as the only one entitled to propose and initiate 

amendments to the Constitution. In this sense, constitutional law is “an open inter-text” and 

the study of history is fundamental, because without it human beings would never have found 

conditions to evolve.  For this reason, the path to understand citizen’s initiative should 

consider the Brazilian constitutional history, especially the review of the Assembly’s annals 

of the 1987 National Constitution Assembly in order to evaluate and challenge the writing of 

the constitutional and infra-constitutional laws related to citizen’s initiative in order to 

demonstrate, by the interpretation of constitutional laws, that innate citizens have the 

possibility of exercising their political fundamental right in relation to the lawmaking process 

and constitutional amendments.     

Key words: Power, constitution, popular sovereignty, citizen, democratic rule of law, popular 

initiative of laws and constitutional amendments.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo da tese consiste na demonstração de que o cidadão nato brasileiro pode 

iniciar o processo legislativo de Emenda à Constituição de 1988. As razões para a escolha do 

tema e a definição do objeto foi a diversidade das normas expressas relativas à iniciativa 

popular de lei no ordenamento constitucional de 1988, prevista no art. 61, § 2.º, arts. 27, § 4.º; 

e 29, XIII, em permitir que os cidadãos participem permanentemente das decisões no Estado 

Democrático de Direito, bem como a experiência1 obtida na elaboração da redação, 

organização e recolhimento de assinaturas de dois projetos de leis municipais de iniciativa 

popular, que foi objeto de estudo e defesa de dissertação de mestrado na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, publicado pela Editora Conceito, com o título: Educação 

política para a cidadania e o município: instrumentos de democracia participativa nas 

Constituições brasileiras (plebiscito, referendo e iniciativa popular de leis: estudos de casos 

práticos). 2 

Para tanto, devemos superar, por meio de estudos, a omissão normativa (contida 

no art. 60 da Carta Política) do cidadão como sujeito de direito capaz de iniciar Emenda à 

Constituição. Nesse sentido, destacamos os seguintes problemas a serem enfrentamos: 

1. Tornar viável o instituto de iniciativa de projeto de Emenda à Constituição pelo 

cidadão; e 

2. Estabelecer quais os requisitos necessários para viabilizar o exercício desse 

direito fundamental. 

 
                                                           
1  Uma das experiências em elaborar o projeto de lei de iniciativa popular municipal se deu com o Greenpeace. 

Esse institito é uma organização não governamental com sede em Amsterdã, com escritórios espalhados em 
40 países. Disponível em: <http://www.greenpeace.org.br/cidadeamiga/noticias.php?conteudo_id=2087>. 
Acesso em: 1.º jul. 2007. O Greenpeace agradeceu o envolvimento dos acadêmicos da instituição com o 
apoio ao programa Cidade Amiga da Amazônia; disse Rebeca Lerer, coordenadora do programa do 
Greenpeace: “É um exemplo de cidadania e consciência que pode e deve ser seguido por outras cidades 
brasileiras”. 

2  GONÇALVES JR., Jerson Carneiro. Educação política – Instrumentos de democracia participativa – 
Plebiscitos, referendos, iniciativa popular de leis. Florianópolis: Ed. Conceito, 2009. 
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Propomos o enfretamento dessas questões identificando da existência do padrão 

normativo brasileiro sobre a iniciativa popular das leis positivado pela primeira vez na 

Constituição de 1988, os quais sustentamos que o art. 14, III, da Constituição permite 

iniciativa popular de qualquer espécie normativa de leis, inclusive de Emenda à Constituição. 

O método para a análise e a solução desta situação será construído a partir do estudo de cinco 

Capítulos:  

No Capítulo I, serão expostas as premissas conceituais do tema da tese. Em 

primeiro lugar, considerando o objeto da tese, analisaremos o conceito de Poder identificando 

quem é o sujeito detentor de todo “o Poder” constitucional no Estado Contemporâneo, 

fundamental à determinação do legitimado a iniciar o processo legislativo das leis populares. 

O conceito será obtido a partir da análise da doutrina e outras fontes como filmes, 

documentários, filosofia política. Também nesse mesmo, será analisado o fenômeno do 

Constitucionalismo Moderno e brasileiro centralizando na análise das fontes históricas dos 

debates das propostas de iniciativa popular de leis no Diário da Assembleia Nacional 

Contituinte de 1987 para então discorrermos sobre a Soberania Popular. 

No Capítulo II, o objetivo consiste na demonstração da efetiva existência de um 

padrão normativo brasileiro dos institutos da democracia participativa (direta e semidireta) 

existente na Constituição de 1988 como: direito de petição (CF/1988, art. 5.º, XXXIV), 

Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5.º, XXXVIII); ação penal popular (CF/1988, art. 5.º, 

LXVIII); ação constitucional popular (CF/1988, art. 5.º, LXXIII); controle popular das contas 

municipais (CF, art. 31, § 3.º); formas de participação na Administração Pública (CF, art. 37, 

§ 3.º), audiência pública (CF/1988, art. 58, II); denúncia pelo cidadão de irregularidades aos 

Tribunais de Contas CF/1988, art. 74, § 2.º); participação de cidadãos no Conselho da 

República (CF/1988, art. 89); participação envolvendo produtores e trabalhadores rurais na 

política agrária (CF/1988, art. 187); o caráter democrático e participativo dos trabalhadores e 

dos aposentados (CF/1988, art. 194, VIII); a participação da comunidade na área de saúde 

(CF/1988, art. 198, III); a participação da população no controle das ações a execução dos 

respectivos programas nas esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e 

de assistência social (CF/1988, art. 204, II); gestão democrática do ensino público (CF/1988, 

art. 206, VI); a consulta popular (referendo e plebiscito). Por tratamos da relação de 

instrumentos de democracia participativa destacaremos o recall (revogação de mandato) e o 
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veto popular e sua relação com a iniciativa popular de lei ainda não positivados na 

Constituição de 1988. Esta constatação, como demonstraremos, está respaldada pelas normas 

constitucionais e infraconstitucionais. Assim, além das fontes legais, analisaremos os pontos 

doutrinários e jurisprudenciais de cada tema destacado. 

No Capítulo III, será analisada a iniciativa popular de lei na esfera federal, 

discorrendo-se sobre seu processo legislativo na Constituição de 1988 e na Lei 9.709, de 

18.11.1998, examinando-se todas as fases procedimentais do processo legislativo, bem como 

destacando as críticas doutrinárias, os dados estatísticos de número de eleitores necessários 

por Estados-membros, assim como a dificuldade imposta pela Constituição, pela Lei 9.709/98 

e pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados em dar efetividade ao direito de 

iniciativa popular, tais como: 1. a prova dos requisitos formais da iniciativa popular 

“assinatura de cada eleitor (em listas organizadas por Município e por Estado, Território e 

Distrito Federal, acompanhado de seu nome completo e legível, endereço e dados 

identificadores de seu título eleitoral; 2. a responsabilidade, inclusive pela coleta das 

assinaturas; 3. A designação de um Deputado Federal; e 4. os limites materiais para os 

projetos de iniciativa popular. Por fim, o destaque da criação da Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados, para grupo de cidadãos organizados, para receber 

sugestões e ampliarem a participação popular, diminuindo a formalidade e a burocracia 

prevista na Lei 9.709/98. 

No Capítulo IV, será estudada a iniciativa popular de lei no plano estadual e 

municipal prevista na Constituição de 1988. Posteriormente, iniciar-se-á a apresentação das 

normas constitucionais das Constituições estaduais de certos Estados-membros como do Acre, 

Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, 

Roraima, Sergipe, onde estes ordenamentos constitucionais estaduais instituíram o 

instrumento de direito político fundamental de iniciativa popular de projeto de Emenda à 

Constituição Estadual, conforme preceitua o art. 14, III, em nosso entendimento. Ainda será 

destacada no Capítulo IV a natureza da omissão constitucional relativa à iniciativa popular de 

lei no plano distrital, territorial demonstrando que a ausência dessa previsão constitucional 

não causa prejuízos aos cidadãos quando pretenderem exercer o direito político fundamental 

de iniciativa popular de lei no plano distrital (em virtude de sua competência híbrida) e 

territorial, caso seja instituído. 
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No Capítulo V, finalmente será apresentada a proposta de tese O cidadão 

legislador: iniciativa popular de emenda constitucional no Estado Democrático de Direito. 

A tese tem como premissa os fundamentos constitucionais analisados nos 

Capítulos I (da soberania popular), II (do Estado Democrático de Direito brasileiro) e V (da 

cidadania), e será orientada pela perspectiva constitucional de 1988 e infraconstitucional que 

regulamentam o exercício da cidadania.  

Será analisado o conceito de cidadão no Estado Democrático de Direito brasileiro 

contemporâneo para estabelecer os requisitos para iniciativa de emenda constitucional pelo 

cidadão nato, bem como a competência da Casa Legislativa para receber a iniciativa popular 

de Emenda à Constituição, a prova da cidadania necessária para o exercício do direito de 

iniciativa popular de emenda à Constituição e sua isenção de ônus. Todo trabalho resulta da 

interpretação dos princípios constitucionais, em especial os da soberania popular, da cidadania 

e do Estado Democrático de Direito brasileiro – fundamentos da República Federativa do 

Brasil –, e das regras que disciplinam o exercício da cidadania. 

Na conclusão do trabalho, pretende-se alinhar de forma tópica e racional as 

primeiras ideias desenvolvidas ao longo do estudo, que confirmam o objetivo da tese e a 

contribuição científica da proposta, que é a possibilidade do exercício do direito de iniciativa 

de Emenda à Constituição pelo cidadão nato na busca de felicidade coletiva, pois a 

democracia participativa, bem como a cidadania, conforme será demonstrado pela análise da 

História, não são estáticos e sim um processo que não tem fim, em virtude das relações 

humanas que é o conviver e a busca da felicidade individual e coletiva como bem assevera 

Hannah Arendt, ao afirmar que a cidadania passa a ser o espaço público de vivência das 

pessoas, o “direito a ter direitos”.3  

 

 
                                                           
3  Apud LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 

Arendt. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 22. 



15 
 

CAPÍTULO I  
A SOBERANIA POPULAR E O STATUS CIVITATIS 

1.1 Conceito e exercício do Poder  

 
Com a finalidade de analisar certos mistérios em torno do Direito e do Poder, e 

porque não, da existência e da relação humana de dominação, em que uma pessoa ou 

instituição impõe sua vontade ao outro, com ou sem seu consentimento, onde ninguém sabe 

afirmar verdadeiramente o início e o fim das relações de poder entre pessoas e instituições, 

“nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia”, profetiza Lulu Santos e Nelson 

Motta.4 Essa assertiva vale também para a análise dos fenômenos do Direito e do Poder, como 

forma de imposição e limitação de vontade, de exercício e processo contínuo de estudo e 

reflexão, razão pela qual podem ser analisados sob diversas e variadas maneiras. 

Em relação ao fenômeno do Poder, não é necessariamente o “Poder do Estado”, 

pois ele aparece desde os tempos primitivos da humanidade, e posteriormente em todas as 

comunidades organizadas, sejam públicas, sejam privadas. Por este motivo existem inúmeros 

discursos fundantes na economia, na religião, na filosofia política, como em outras disciplinas 

que influenciam sobremaneira o Direito. Essa é a justificação de que ninguém tem todas as 

verdades e respostas (se é que existem) sobre determinado tema jurídico.  

Fato é que nós humanos, quando estamos no exercício do poder, repetimos certos 

padrões de conduta, especialmente no abuso dele como autoridade detentora dessa 

prerrogativa. Logo, o que significa Poder? E como o Direito pode disciplinar, limitar e se 

compatibilizar com este fenômeno, objeto de nosso estudo? 

Decerto, Poder e Direito são dois valores sociais concebidos para se 

harmonizarem e guardam entre si uma incompatibilidade quase histórica, afirma Dalmo de 

Abreu Dallari.5 Entre os vários temas relacionados ao Poder e sua relação com o Direito, 

 
                                                           
4  SANTOS, Lulu. Como uma onda (Zen-Surfismo). In: SANTOS, L.; MOTTA N. [Compositores]. O ritmo do 

momento: WEA Records, 1983. 1 CD (ca. Xx min.). Faixa 4.  

5  DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e constituinte. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 61. 
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serão analisados o Poder como fenômeno jurisdicionalizado, positivado e consequentemente 

limitado pelo Direito, bem como o liame decorrente das relações jurídicas entre governantes e 

governados na democracia e suas variantes, por meio da história da humanidade, em especial 

a ocidental e particularmente a brasileira. Cada povo de diversa parte do mundo, em épocas 

diferentes, cada um à sua maneira procuraram e ainda procuram relacionar essas relações. 

Interessa-nos, evidentemente, por meio dessas ideias iniciais, localizar o conceito 

de Poder e sua relação, exercício e limitação pelo Estado Democrático de Direito, pelo 

exercício participativo dos instrumentos democráticos pelo povo, em especial a iniciativa 

popular de lei pelo cidadão brasileiro, instituída pela primeira vez na Constituição de 1988, 

objeto de análise da proposta de tese.  

Por certo, na história da humanidade, na organização política de qualquer 

comunidade organizada em todo seu processo histórico desde a Grécia antiga até o Estado 

Contemporâneo, o Poder é fenômeno humano determinador de condutas, disputas, paixões, de 

abusos, razão pela qual foi principalmente no Estado Moderno limitado racionalmente pelo 

Direito até os dias atuais. Celso Ribeiro Bastos citando Karl Lowenstein destaca: “O poder é 

tido como um dos três incentivos fundamentais que dominam a vida do homem em sociedade 

e rege a totalidade das relações humanas, ao lado da fé e do amor, unidos e entrelaçados”.6 

Da mesma forma, a História Geral do Brasil e do constitucionalismo são fontes 

jurídicas de uma interpretação dos fatos históricos relacionados ao exercício do Direito e ao 

Poder, que não busca alcançar como já afirmado uma verdade diante das variáveis citadas, 

mas tão somente apresentar métodos racionais com a pretensão de demonstração de soluções 

ao conhecimento jurídico se ocupando a oferecer soluções teóricas e práticas para as 

instituições jurídicas como a iniciativa popular de lei no Estado Democrático de Direito, 

objeto de nosso estudo.7 

Ademais, como já asseveramos em outra oportunidade os ensinamentos de 

Antônio Carlos Wolkmer: “Os Juristas muito pouco se preocupam em examinar o fenômeno 
 
                                                           
6  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 45. 

7  GONÇALVES JR., Jerson Carneiro. A “missão constitucional” de D. Pedro I: os modelos constitucionais 
europeus que influenciaram a elaboração da Constituição Brasileira de 25 de março 1824. In: GARCIA, 
Maria e (coord.). Estudos de direito constitucional comparado. Rio de Janeiro: Campus, 2007. p. 509-531. 
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do poder sob a visão dos chamados ‘fatores extrajurídicos’ ou de uma visão ampliada e 

interdisciplinar”.8 É o que faremos ao citar não só as fontes doutrinárias, mas muitas outras 

referências como filmes e jornais e anais da Assembleia Constituinte de 1987 referente aos 

temas aqui tratados. José Joaquim Gomes Canotilho diz que: “O direito constitucional é um 

intertexto aberto”. E o mesmo autor, parafraseando R. Báumlin ressalta: “A ‘história das 

Constituições é a história apaixonada dos homens’. Esta ‘paixão’ e esta história marcam 

muitos capítulos da evolução do direito constitucional. Saber ‘história’ é um pressuposto 

ineliminável do ‘saber constitucional’”.9 

Análise do Direito e do Poder como imposição de vontade dos representantes ao 

representados, em todos os povos da história da humanidade desde a Antiguidade clássica (Atenas 

da Grécia como cidade-estado, e outras) fundamentava-se em mitos,10-11-12 na força,13-14  

na tradição15 ou em alguns casos na Antiguidade oriental fundamentados na religião16 (e ainda 

 
                                                           
8  WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, Estado e direito. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1995. p. 71-74. 

9  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 19. 

10  A ODISSÉIA. Direção: Andrei Konchalovsky. Produção: Francis Ford Coppola. Roteiro: Andrei 
Konchalovsky, Chris Solimine. Intérpretes: Isabella Rosselini, Armand Assante, Eric Roberts, Greta 
Scacchi, Geraldine Chaplin, Christopher Lee, Irene Papas. Los Angeles: American Zoetrope, 1997. 01 DVD 
(176 min.). Coppola retrata a aventura do herói grego Ulisses após a Guerra de Tróia. 

11  MEDÉIA. Da obra original de Eurípedes. Direção: Pier Paolo Pasolini. Produção: Franco Rossellini. 
Intérpretes: Maria Callas, Masimo Girotti, Laurent Terzieff. Milão: Janus Films, 1969. 01 DVD (118 min.).  

12  ULISSES. Direção: Mario Camerini, Mario Bava. Produção: Dino De Laurentis, Carlo Ponti. Intérpretes: 
Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestá. Milão: Lux Film,, 1954. 01 DVD (100 
min.).  

13  A LENDA de Enéas. Direção: Giorgio Ferroni. Produção: Albert Band. Intérpretes: Steve Reeves, Carla 
Marlier, Liana Orfei, Giacomo Rossi-Stuart. Milão: Mercury Films, 1964, 01 DVD (105 min.). 

14  HÉRCULES Unchained. Direção: Pietro Francisci. Produção: Bruno Vailati. Intérpretes: Steve Reeves, 
Sylva Koscina, Sylvia Lopez, Gabriele Antonini. Los Angeles: Warner Bros., 1959, 01 DVD (104 min.). 
Hércules luta pelo trono de Tebas.  

15  ÉDIPO Rei. Direção: Pier Paolo Pasolini. Produção: Alfredo Bini. Intérpretes: Silvana Mangano, Franco 
Citti, Alida Valli, Carmelo Bene, Julian Beck, Luciano Bartoli. Milão: Cult, 1967, 01 DVD (104 min.).  

16  História das religiões. Direção: Michael D’Anna. Intérpretes: Ben Kingsley (narrador). Londres: Europa 
Filmes, 1998, 03 DVDs, (617 min.). Viagem cultural às crenças e filosóficas da humanidade. Catolicismo. 
Religiões de pequenas sociedades. Religiões nativas da América. Africanos e afro-americanos. Judaísmo. 
Hinduísmo. Protestantismo. Clássicos e Mitos do Mediterrâneo. Islamismo. Xintoísmo. Ceticismo. Budismo. 
Confucionismo. 
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no século XXI em alguns países orientais), de maneira que as leis divinas davam amparo aos 

direitos dos membros da comunidade e impunham limites ao poder dos representantes. Dalmo 

de Abreu Dallari sobre o Estado Grego destaca: “Não se tem notícia da existência de um 

Estado único, englobando toda a civilização helênica”.17 

Como se sabe por meio das fontes doutrinárias fornecida pela História, no Estado 

Grego, a polis grega, em especial Atenas (cidade-Estado18 que apareceu, pela primeira vez no 

que nós denominamos atualmente ‘‘Estado”), diferencia-se das comunidades históricas 

anteriores tendo uma forma de vida social mais organizada (leis, costumes,19 organização da 

guerra,20 administração dos negócios e serviços públicos, das atividades econômicas da 

comunidade, entre outras) onde seus cidadãos atenienses eram detentores de direitos políticos 

e de poderes, se distinguindo assim das demais cidades-Estados gregas antigas como Esparta 

e outras existentes naquela época. 

Segundo essas fontes históricas, Atenas, pólis (cidade-Estado) conheceu as formas 

de governo Monarquia, Oligarquia, Tirania, e por último o regime político da Democracia. 

Esta viabilizava a sucessão de grupos de atenienses natos fortes no poder político e na 

 
                                                           
17  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 62. 

18  “Toda cidade-Estado é rigorosamente autônoma: Leis, moedas e sistema político próprio, educação de seu 
povo adequada com a diretriz de seu regime de governo. Este arraigado sentimento de liberdade de seus 
cidadãos foi em boa parte influenciado pelo relevo grego, pois entre as planícies surgem as cidades, 
separadas uma das outras por maciços montanhosos, dificultando a comunicação e favorecendo o 
desenvolvimento da cidade-estado. Uma polis era constituída pela Acrópole – construção na parte mais 
elevada da cidade e com função militar e religiosa; a Ágora – a praça pública era o espaço utilizado para o 
debate político, participação direta e tomada de decisões por parte dos cidadãos. Em contraposição à cidade–
estado de Atenas havia cidade–estado de Esparta que se fundava no militarismo. Filme DVD ‘300’. Baseada 
na Graphic Novel de Frank Miller. 300 narra de maneira espetacular a antiga Batalla de Termópilas, na qual 
o rei Leônidas (Gerard Butter), junto com trezentos espartanos, lutou até a morte contra o Imperador Xerxes 
(Rodrigo Santoro) e seu grande exército persa. Fazendo frente a insuperáveis adversidades, o valor e 
sacrificio destes homens inspirou a toda a Grécia para unir-se contra o inimigo persa” (COTRIM, Gilberto. 
História e consciência do mundo. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 69). Gilberto Cotrim parafraseando Plutarco 
transcreve: “Em relação à instrução, o espartano aprendia apenas o que era necessário (ler, escrever e 
contar). Todo o restante da educação tinha como finalidade torná-lo obediente ao comando militar, suportar 
os trabalhos pesados, lutar e conquistar”. 

19  HELENA de Tróia: Paixão e Guerra. Direção: Robert Wise. Intérpretes: Rossana Podestá, Stanley Baker, Sir 
Cedrik Hardwicke, Brigitte Bardot. Roma: Cinecittá, 1956. 1 DVD (174 min.).  

20  TRÓIA. Direção: Wolfgan Petersen. Intérpretes: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom. Los Angeles: Warner 
Bros., 2004. 1 DVD (163 min.).  
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administração da cidade-Estado. Marcus Cláudio Acquaviva sobre a democracia grega 

destaca:  

Na filosofia política platônica vamos encontrar dois problemas 
fundamentais, descobrir um meio eficaz de impedir que os inaptos e os 
aventureiros tomem o poder e selecionar os melhores para governo da 
comunidade. Democracia significa igualdade de oportunidade para o 
exercício da política e seleção dos mais aptos para isto.21 

Em comparação com a cidade-Estado Esparta, a cidade-Estado Atenas foi 

constituída pela união de aldeias da Ática, possuindo uma localização geográfica privilegiada, 

um excelente porto e uma proteção natural contra ataques estrangeiros. Desde cedo, a força 

econômica é a atividade mercantil que desempenham um importante papel, apesar de não ser 

valorizada pelos gregos. Essa atividade fazia com que a comunidade fosse dinâmica. Por isso 

Atenas era uma cidade-Estado com intensa atividade comercial e de relações humanas com 

outros povos.  

O regime político naquele período histórico chamado pelos cientistas políticos e 

pelos doutrinadores da Teoria Geral do Estado22 de democracia direta e de participação 

política dos cidadãos gregos na tomada de decisões políticas na cidade-Estado, é uma criação 

da Grécia clássica, mais precisamente na polis (cidade-Estado) de Atenas. Esse regime 

político democrático direto influenciou outras cidades-Estado da Antiguidade clássica, pois 

ser cidadão grego ateniense nato significava participar e tomar decisões políticas na 

comunidade e exercer direitos políticos que nenhuma outra comunidade da antiguidade 

conhecera. Por consequência, o Poder em Atenas da Grécia antiga está estreitamente ligado à 

palavra Política. Nesse sentido, Pinto Ferreira salienta sobre o Estado grego: 
 
                                                           
21  ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Instituições políticas. São Paulo: Atlas, 1982. p. 147-148: A democracia 

ateniense era elitista, patriarcal e escravista lembra Marcus Cláudio Acquaviva: “Para elas, o Estado não era 
uma abstração somente compreensível com auxilio de um mapa, e sim uma realidade palpável. A cidade não 
era um produto da razão; era, isto sim, um povo, um conjunto de cidadãos, dotados de inabalável consciência 
social e de zelo pela tradição. O ateniense em especial via na participação da vida pública o supremo bem a 
ser almejado por um homem. A cidadania era grande objetivo do ateniense, pois além de lhe assegurar a 
participação efetiva na vida pública, lhe garantia os direitos subjetivos. Já se disse que a maioria dos ideais 
políticos modernos – justiça, liberdade e governo constitucional – surgiram na antiga Grécia. Foram os 
gregos os primeiro a lançar as sementes da ideia democrática, sementes que foram conservadas pelos 
filósofos da Idade Média e que frutificaram na modernidade”. 

22  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, cit., 2005, p. 36.  
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O Direito Constitucional é a ciência positiva das Constituições. Seu objeto 
formal é o estudo das Constituições. Este estudo era abarcado, entre os 
gregos, pela política e sobre este, Aristóteles escreveu a “Política”, que é 
um estudo sistemático e filosófico do Estado, governo, revolução, tudo o 
Estado implica e o seu conteúdo.23 

Aristóteles em sua obra “Política” classificou os vários regimes políticos. Segundo 

Canotilho, oferece já naquele tempo um conceito de Constituição como modo de ser de uma 

comunidade: 

Aristóteles oferece-nos um conceito de Constituição (politeia) que significa 
o próprio modo de ser da polis, ou seja, a totalidade da estrutura social da 
comunidade. [...] No conceito aristotélico de Constituição juntam-se dois 
aspectos modernos: (1) a Constituição como ordenamento fundamental de 
uma associação política; (2) a Constituição como o conjunto de regras 
organizatórias destinadas a disciplinar as relações entre os vários órgãos de 
soberania.24 

Já no Estado Romano25-26 antigo, sua comunidade conheceu três formas de 

governo que influenciaram as vidas de seus cidadãos e das pessoas (estrangeiros, escravos e 

outros) que ali viviam: Monarquia, República e Império. Daremos importância devida à forma 

de governo republicana da Roma antiga. Res publica (509 a.C. a 27 a.C.), significando coisa 

 
                                                           
23  FERREIRA, Pinto. Direito constitucional resumido. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 10. 

24  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. rev. Coimbra: Almedina, 1993. p. 58 e 
ss.  

25  “A distribuição do poder no Estado Romano entre as várias instituições republicanas objetivava impedir a 
sua concentração em uma só pessoa. Na República Romana, o Estado foi organizado por um conjunto de 
instituições: Senado, magistraturas e Assembleias do povo ou Comícios.  

 O Senado supervisionava as finanças públicas e a administração das províncias, conduzia a política externa, 
zelava pelas tradições e a religião.  

 Os Cônsules eram os principais magistrados, comandavam o Exército, dirigiam o Estado, convocavam o 
Senado e presidiam os cultos públicos.  

 Os Comícios eram organizados por: tribos (assembleia tributa, que nomeava questores e edis); classes, de 
acordo com a fortuna (assembleia centuriata, que elegia os cônsules e votava as leis); clãs (assembleia 
curiata, que decidia sobre matérias religiosas)” (GONÇALVES JUNIOR, Jerson Carneiro. “Ciência” 
(jurídica) e “arte” (teatro): A Constituição brasileira de 1967, o Ato Institucional n. 5 e Lisístrata. Direito e 
teatro. Direito constitucional intertextual. São Paulo: Memória Jurídica, 2009). 

26  ROMA. The complete firt season. Direção: Willian. Maconald, John Milius, Frank Doelger, Anne 
Thomopoulos, Bruno Heller. Londres: HBO, 2005-2007. 01 DVD (90 min.).  
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pública, portanto, os negócios públicos e a política eram dirigidos pelo populus romanus, isto 

é, os patrícios ou cidadãos livres e iguais, nascidos no solo de Roma.  

Os gregos e os romanos foram os primeiros a instituírem formas organizadas e do 

exercício da política e seus usos com bem, afirma José Antônio Gonzalez Casanova: “a 

palavra política pode ser suscetível de ser expressa por outros vocábulos”.27 O termo 

“política” é conceituado por Moses Isaac Finley como o “exercício e o controle do poder, com 

o processo de tomada de decisões baseado em discussão, no debate e finalmente na 

votação”.28 Logo, os povos Gregos e Romanos são as primeiras comunidades ocidentais 

organizadas da Antiguidade clássica, a analisarem o Poder, e instituírem o modelo político 

para a convivência humana, e, no entanto, ainda não havia instituído juridicamente todas as 

leis atribuindo (e nenhum Estado o fará) aos cidadãos instrumentos frente à organização e 

limite do poder do Estado como encontramos na época Moderna. 

Deu-se no início do ano de 476 d.C. a queda do Império Romano do Ocidente (e 

em 1453 d.C. a queda do Império Romano do Oriente) nascendo o que se denomina Idade 

Média29 e Baixa Idade Média (XI-XV d.C.).30 As características do exercício do poder no 

período medieval foram registradas pela descentralização do poder político e ausência de 

poder centralizado (Estado) e fragmentação e privatização do poder político, é dizer o poder 

único nas mãos dos senhores feudais (que representavam o Poder Executivo, Legislativo e 

Judiciário), cometendo todos os tipos de abusos o que fez Lord Acton afirmar que “O poder 

corrompe; o poder absoluto corrompe absolutamente”.31 

 
                                                           
27

 
 CASANOVA, José Antônio Gonzalez. Teoria del Estado y derecho constitucional. 3. ed. Barcelona: Vicens 

Vives, 1987. p. 3 e s. 

28  FINLEY, Moses Isaac. A política no mundo antigo. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p. 68.  

29  Idade Média Central (séculos XI-XIII d.C.): Onde ocorre o crescimento econômico, urbano e intelectual. O 
termo Idade Média é usado segundo a doutrina para fazer referência ao período histórico Ocidental em que 
vai desde a desintegração do Império Romano do Ocidente, no século V, até o século XV. Esta fase da 
história geral é classificada nos seguintes períodos: Alta Idade Média,29 Idade Média Central (séculos XI-
XIII d.C.), Baixa Idade Média (XI-XV d.C.): crise do feudalismo e transição para a Idade Moderna. 

30  BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 1982. p. 62 e ss.  

31  BARROSO, Luis Roberto. Controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro: TELE-JUR Cursos Jurídicos em 
Vídeo. 1998. 
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Como resultado, ocorreu a clericalização da comunidade ocidental onde a Igreja 

Católica Romana foi a referência sócio-ideológico-político-religiosa e jurídica da Europa 

Ocidental, dividindo a comunidade ocidental em estamentos (Sociedade de Ordens sem 

mobilidade de mutação social). O grupo de cidadãos e pessoas da comunidade e sua posição 

social eram determinados pelo nascimento. O Poder político e jurídico estava vinculado à 

posse e extensão da terra onde laços de dependência pessoais eram caracterizados pela: 

Suserania e Vassalagem (entre nobres); Senhor e Servos.  

Na alta Idade Média, a partir do século IX, depois de muitas violências entre as 

pessoas (guerras), já não havia mais as invasões pelos povos bárbaros. Inicia-se o processo de 

urbanização da vida social da comunidade com muita intensidade. As pessoas que viviam na 

comunidade feudal participavam na produção de alimentos e tecidos, razão pela qual era 

autossuficiente. Em virtude desses fatos, não poderemos falar em continuidade no regime 

político (democrático de Atenas) e nem forma de governo (república de Roma) nesse período 

medieval, posto que prevaleceu o sistema sócio-político-econômico e jurídico, denominado 

Feudalismo, que surgiu e vigorou durante a Idade Média.  

No período da Alta Idade Média a Igreja Católica se organizou ao redor de um 

modelo hierarquizado fundamentada e estruturada pelo poder Papal constituindo-se na 

instituição de governo unitário religioso dominante na Europa Ocidental. O Poder Papal 

exerceu um controle direto sobre o domínio das terras da maior parte da Europa Ocidental 

graças à argumentação do direto natural e à administração de justiça (neste caso mediante o 

extenso sistema de tribunais eclesiásticos – a inquisição32). Desde o século XI, no período da 

Baixa Idade Média, o continente europeu conheceu um regime político autoritário 
 
                                                           
32  EMÉRICO, Nicolau. O manual dos inquisidores. Lisboa: Afrodite, 1972. p. 63-64. Afirma o autor: “Manda-

se para a tortura: Um acusado que varia as suas respostas, negando o facto principal. Aquele que, tendo tido 
reputação de herege, e estando já provada a difamação, tenha contra si uma testemunha (mesmo que seja a 
única) a afirmar que o viu dizer ou fazer algo contra a fé; com efeito, a partir daí, um testemunho somado à 
anterior má reputação do acusado são já meia-prova e índice bastante para ordenar tortura. Se não se 
apresentar qualquer testemunha, mas se à difamação se juntarem outros fortes indícios ou mesmo um só, 
deverá proceder-se também à tortura.Se não houver difamação de heresia, mas se houver uma Testemunha 
que diga ter visto ou ouvido fazer ou dizer algo contra a Fé, ou se aparecerem quaisquer fortes indícios, um 
ou vários, é o bastante parase proceder à tortura”. E nas p. 93-94: “A autoridade secular é que decreta a pena 
de morte. É verdade que os magistrados são excomungados e tratados como hereges se não executarem 
imediatamente os inculpados que lhes foram entregues. Pretendem com isso os inquisidores não terem parte 
alguma na morte do Herege, dado que as Leis que condenam a perder a vida são tarefa da justiça secular”. 
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denominado “Absolutismo”,33 em que o poder político se centralizava nas mãos de uma 

pessoa ou um grupo social, oriundo de aliança entre reis, um grupo denominado pela primeira 

vez de burgueses e da necessidade socioeconômica e política daquele período histórico, é 

dizer, uma espécie de centralização do poder político.  

O poder absoluto no final da Idade Média tomou outra forma no início da Idade 

Moderna34 tendo como característica o poder absoluto sobre o Estado. Com esse Estado 

ideológico houve abusos do Poder político cometido pelos governantes em face dos 

governados. Entretanto, a crise do feudalismo, ocorrida na Baixa Idade Média, modificou as 

instituições feudais e uma série de eventos abalaram as estruturas da comunidade europeia, 

dando início à transição para a Idade Moderna e à substituição gradativa do sistema feudal 

pelo sistema econômico capitalista.  

Contribuíram para a crise do Feudalismo, a partir do século XII: o crescimento 

populacional, o renascimento comercial, o renascimento das cidades, as Cruzadas, o 

surgimento da Burguesia, a peste negra, as revoltas camponesas e o êxodo rural das pessoas 

da comunidade feudal.35-36 

 
                                                           
33

 
 ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 58 e ss. 

34
 
 STRAYER, Joseph R. AS origens medievais do Estado Moderno. Lisboa: Gradiva, 1969. p. 28 e ss. O autor 

afirma que “O estado baseava-se na lei e existia para a fazer cumprir. O soberano estava obrigado 
moralmente (e, muitas vezes, politicamente) pela lei e o direito europeu não era meramente penal, como em 
muitas outras regiões; regulava as relações familiares e comerciais e a posse e o uso da propriedade. Em 
nenhum outro sistema político a lei era tão importante; em nenhuma outra sociedade os juristas iriam 
desempenhar um papel tão fundamental”. 

35  GIORDANI, Mário Curtis. História do mundo feudal. Petrópolis: Vozes, 1983. p. 188. As Mulheres não 
eram totalmente destituídas de poder, administravam as casas, mas no entanto vivendo num ambiente de 
guerras, não se lhe atribuía outra função além de procriar e nos castelos, “as maciças muralhas (a espessura 
atingia às vezes vários metros) e as janelas estreitas e muito afastadas entre si(por motivos de defesa), 
tornavam o interior sombrio”. 

36  As pessoas das comunidades estamentais começaram a sair dos feudos e foram em direção à cidade e logo 
passaram a não produzir mais os produtos de que necessitavam nos feudos. E para resolver essa questão 
nova nasce um personagem que se transforma numa pessoa intermediária denominada comerciante que vai 
ao feudo compra os produtos produzidos naquela comunidade e leva à cidade praticando os atos de 
comércios, revendendo para outras pessoas com o fito de lucro. Esse novo personagem vai ficando rico e 
com reserva de direito ele passa a emprestar dinheiro aos nobres e aos Reis da Europa sendo que tinha de 
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Esse foi um período histórico de revoltas e reforma espiritual que desembocaria na 

Reforma Protestante promovida por Lutero37 traduzindo a Bíblia (Novo Testamento) para a 

língua alemã;38 as novas realidades religiosas, políticas, e o exercício de poder conduziam ao 

Estado Nacional Moderno e a contínua expansão econômica e mercantil possibilitou os 

fundamentos para a transformação revolucionária da economia dos Estados europeus.  

Sem a interferência da Igreja, muitas teorias39 surgiram para justificar o Poder, o 

Estado Nacional e absolutista. Deste modo, as raízes ideológicas do absolutismo podem se 

localizar no meio da dissolução do mundo medieval, no meio de sua crise jurídica, política, 

religiosa, social e cultural. Então, quando começou a evolução do absolutismo demonstrado o 

exercício do poder na centralização do poder no rei tão bem retratada na obra de William 

Shakespeare (1564-1616).40 

Os “Estados Nacionais” instituídos de uma unificação dos feudos, em determinada 

região têm, segundo a doutrina, as seguintes características: 1 – poder centralizado nas mãos 

do Rei (Executivo, Legislativo, Judiciário); 2 – submissão da nobreza feudal que se torna 

nobreza cortesã; 3 – aliança entre o Rei e a Burguesia. Iniciam-se a análise e construção do 

conceito de Poder soberano (“soberania”) sendo teorizado por Jean Bodin (1530-1596) 

descrito em seu livro Os Seis Livros da República como outras obras filosóficas desse 

período histórico, no qual sustenta a ideia de que a Monarquia francesa é de origem 

 
                                                           
 

sustentar as várias guerras daquele período. Assim o burguês passa a ser comerciante e banqueiro que detém 
de muito poder econômico, mas nenhum poder político e nenhuma garantia para seus direitos. 

37  LUTERO. Direção: Eric Till. Intérpretes: Joseph Fiennes, Alfred Molina, Jonathan Firth. Los Angeles: 
MGM, 2003. 1 DVD (124 min.). Período em que a idade média cedeu ao poder das convicções de um 
homem que mudou o mundo. Rebelde, gênio e libertador. 

38  A Bíblia traduzida por Lutero se tornou pedra fundamental da língua alemã (hoje milhões de pessoas leem e 
em templos inspirados pela reforma). 

39  GIORDANO Bruno. Direção: Giuliano Montaldo. Intérpretes: Gian Maria Volonté, Charlotte Rampling, 
Hans Christian Blech. Milão: 1973, 01 DVD (115 min.). O processo e a execução do astrônomo, matemático 
e filósofo italiano Giordano Bruno (1548-1600) queimado na fogueira pela Inquisição por causa de suas 
teorias contrárias aos dogmas da Igreja católica. 

40  REI Lear. Direção: Michael Elliott. Intérpretes: Laurence Olivier, Colin Blakely, Anna Calder-Marshall. 
Londres: Granada Television, 1983. 01 DVD (158 min.). Da peça de Willian Shakespeare. Achando que 
evitará lutas fratricidas pelo poder, decide fazer a partilha em vida de seu reino entre suas filhas. Mas só 
recebe em troca ingratidão, cobiça e inveja dos que o rodeiam.  
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hereditária; o rei não estava sujeito a condições e limitações de seu poder impostas pelo 

Direito fundamentado no povo; todo o Poder do Estado era de origem divina, de direito 

natural que pertence ao Rei soberano e não pode ser fiscalizado, controlado e partilhado com 

mais ninguém (clero, nobreza ou povo).  

Logo, entre os séculos XV e XVII, o regime político absolutista vigorou na maior 

parte da Europa Ocidental. Uma classe importante para nosso estudo classificada como 

burgueses enriquecia-se por meio de atividades como dos atos de comércio e com o 

nascimento da Era Industrial. Embora estivessem acumulando muito poder econômico, ainda 

não detinham o poder político e jurídico. E para não manter os privilégios da nobreza a 

burguesia afirmou a igualdade, em que as pessoas nascem livres e iguais por natureza. Com 

efeito, sentiu-se a necessidade de estabelecer certas regras jurídicas limitativas para 

organização social e política de maneira que a liberdade e a igualdade fossem preservadas 

pelo Direito, para preservação da convivência humana e paz social. 

Não é por outra razão que muitos doutrinadores destacam que antes do 

Constitucionalismo existiram alguns antecedentes das chamadas “Constituições Modernas”: 

Constituição de Atenas; pactos ingleses, o pactum subjectianis, os forais ou cartas de franquia, os 

contratos de colonização, as leis fundamentais do reino e a doutrina dos pactos sociais. 

É nesse meio que vão nascer pontos importantes da queda do chamado Estado 

Absolutista e nascimento do Estado Moderno, influenciadas pelo conjunto de doutrinas 

político-filosóficas analisando e questionando os direitos naturais e Poderes dos soberanos 

reis. A partir do século XVI a filosofia política rompeu com muitas ideias medievais por meio 

de filósofos como Nicolau Maquiavel (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1619), Jean Bodin 

(1530- 1596) entre outros.  

Por conseguinte, em 14 de julho de 1789, os franceses celebram a queda da 

Bastilha, marco da Revolução Francesa,41 que levou ao fim do regime político absolutista, 

 
                                                           
41  DANTON. O processo de revolução. Direção: Andrzej Wajda. Intérpretes: Gérard Depardieu, Anne Alvaro, 

Patrice Chéreau. Paris: Les Films Du Losange Margaret Menegoz, 1982, 01 DVD (131 min.).Baseado no 
livro L’affeire Danton de Stanislawa Przybyszewska. É um dos filmes indispensáveis sobre a Revolução 
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racionalizando o poder pelo fenômeno do Constitucionalismo do Estado Moderno. A raiz 

daquilo que se pode chamar de Direito Moderno decorrente do Estado Moderno está no 

século XVIII, que o momento de ascensão política da Burguesia lutando contra os excessos de 

abuso de poder e das arbitrariedades dos reis,42 contra os privilégios e abusos da nobreza. 

Num conhecido folheto popular daquela época, o abade Sieyès43 resumiu considerações 

preliminares sobre a situação do Terceiro Estado impaciente de obter justiça e cansado da 

opressão assim manifestou: 

O plano deste trabalho é muito simples. Devemos responder a três 
perguntas:  

1ª) O que é o terceiro Estado? – Tudo. 

2ª) O que tem sido ele, até agora, na ordem política? – Nada.  

3ª) O que ele pede? – Ser alguma coisa. 

E como é que descobrimos estes Direitos Naturais? É pela razão. Os seres 

humanos tinham direitos naturais, e segundo Hugo Grócio “o direito natural seria o que é 

mesmo se Deus não existisse”.44 E com pensamento filosófico liberal, oriundo do iluminismo, 

por meio da classificação45 do Constitucionalismo46 do Estado Moderno em que Celso 

 
                                                           
 

Francesa. Quatro anos após a Revolução francesa, a situação econômica é um desastre. Cada cidadão é 
suspeito em potencial. As cabeças rolam com a guilhotina. O povo está com fome e com medo. Os mesmos, 
revolucionários, que tinham proclamado a Declaração dos Direitos do Homem, implantam o Reino de 
Terror. Danton e Robespierre, enquanto o primeiro tem apoio do povo, o segundo o poder. O embate entre 
os dois lideres dá início a um complexo processo político. 

42  TO KILL a King (Morte ao Rei). Direção: Mike Barker. Intérpretes: Tim Roth, Dougray Scott, Olivia 
Williams. Los Angeles: 2003, 01 DVD (102 min.). Inglaterra (1645. A nação está em ruína. A guerra civil 
que dividia o país terminou. Os Puritanos derrubaram os Rei Charles I, ganhando assim a batalha contra a 
corrupção.  

43  SIEYÉS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. LII. 

44  GROTIUS. Droit de la guerre et de la paix, Prolegômeros, XI apud GOYARD-FABRE, Simone. Os 
fundamentos da ordem Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 49. 

45  Sobre o uso pelos doutrinadores bem acentua Tercio Sampaio Ferreaz Junior ao afirmar que as 
classificações: “Organizam a matéria, esclarecem as relações de integração, mas não são normas, não 
constituem imposição vinculante e institucionalilzada.Também nele se encontram meras definições (que não 
se confundem com com as definições normativas, istó é com a imposição compulsória de uma definição...)” 
(FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 
171). 
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Ribeiro Bastos o conceitua como “um movimento político-ideológico oriundo do século 

XVIII, que tem como finalidade a imposição de leis racionais e obrigatórias para governantes 

e governados”.47 Como ensina José Joaquim Gomes Canotilho: 

O poder converte-se, assim, na fórmula chave para a compreensão do 
político: o político é toda a relação de domínio de homens sobre homens 
suportado por meio da violência legítima (MAX WEBER) ou, para 

 
                                                           
 
46  BOBBIO, N. MATTEUCCI, N. Dicionário de política. Brasília: Ed. UnB, 1986. p. 248. Entretanto Norberto 

Bobbio adverte que “O manejo destas técnicas varia conforme a matriz histórica do ordenamento jurídico 
estudado”, o que justifica as muitas interpretações doutrinárias e classificações acerca do constitucionalismo. 
Temos uma divisão em que Norberto Bobbio apresenta: o Constitucionalismo Clássico (1787-1918) e o 
Constitucionalismo Moderno (1918-...); Bobbio classifica o Constitucionalismo clássico subdividindo-se em 
processos históricos (clássico e moderno). 

 Constitucionalismo Clássico: 

 1.º) Constituições Revolucionárias do Séc. XVIII: No qual se enquadra a Constituição Americana de 1787, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa de 1789; 

 2.º) Constituições Napoleônicas: Autoritárias do início do século XIX; 

 3.º) Constituições da Restauração: Como a dos Bourbons, de 1814. Esse ciclo, que se estende até 1830, 
consagra as MONARQUIAS LIMITADAS, mas também se caracteriza por conter Constituições outorgadas, 
feitas sob um processo autoritário de elaboração (como a do Império do Brasil de 1824); 

 4.º) Constituições Liberais: Como a francesa de 1830 e a belga de 1831 (essa última muito importante por 
trazer uma inovação que marca o Constitucionalismo: incorpora a declaração dos direitos à Constituição e 
não os dispondo marginalmente); 

 5.º) Constituições Democráticas: Iniciado em 1848. Conta com documentos como as 3 leis constitucionais 
francesas de 1875. 

 O Constitucionalismo moderno também é compreendido doutrinariamente e classificado por Bobbio em 5 
processo histórico constitucional: 

 1.º) Constitucionalismo Democrático-racionalizado: Conta com a presença destacada da Constituição de 
Weimar de 1919 que tem como grande mérito a incorporação dos direitos sociais ao corpo constitucional 
(apesar de uma forte corrente atribuir tal mérito à Constituição Mexicana de 1917). Ainda podemos lembrar 
aquelas “Constituições dos professores”, como a austríaca de 1920, sob acentuada influência de Kelsen; 

 2.º) Constitucionalismo Social-democrático: Contém as Constituições francesas de 1946, italiana de 47 e a 
alemã de 49. Esse ciclo é muito importante pela ênfase nos direitos sociais e econômicos. Ele se estende até 
os nossos dias e compreende também as Constituições portuguesa de 76, a espanhola de 78 e a brasileira de 
88. O “estado social” é elevado na sua máxima expressão; 

 3.º) Experiências Nazi-facistas: Caracteriza-se por reformas às Constituições que modificaram seu núcleo 
em sua essência. Seriam “fraudes à Constituição”; 

 4.º) Constituições Socialistas: Surgidas em 1917 com a Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia. Dentre 
elas estão as Constituições deste povo de 1924 e de 36. Nestas Constituições era comum a prática política 
burlar a Constituição (democracia no papel); 

 5.º) Constituições do Terceiro Mundo: Que caracterizam-se por uma tentativa de copiar as construções 
estrangeiras e que tombaram por terra diante de uma realidade que não condizia com as instituições 
copiadas. 

47  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., p. 77. 



28 
 

utilizarmos uma formulação mais recente, é a trama persistente de relações 
humanas que implica, em medida significativa, poder, domínio ou 
autoridade (R. DAHL). Ainda por outras palavras colhidas num outro autor 
contemporâneo: o político reconduz-se a decisões “colectivizadas” 
soberanas, coercitivamente sancionáveis (G. SARTORI). 

Aproximando-se, em alguns aspectos, da teoria realista do político, mas 
integrando as decisões e o poder político numa teoria globalmente 
materialista da história e da sociedade, surge-nos o conceito marxista de 
político. Político é o campo das relações entre as diversas práticas políticas 
e o Estado. Importante, nesta concepção, é a referência do político ao 
Estado, concebido como nível específico de uma formação social no 
interior do qual se condensam as contradições entre os vários níveis sociais 
(económico, político, cultural). Considerar o Estado como referente do 
político só tem sentido, por conseguinte, quando ele é concebido como 
“resumo da sociedade”.48 

O movimento do Constitucionalismo Ocidental exerceu influência e importância 

na divulgação dos ideais das revoluções ocidentais da América do Norte e da Europa em 

especial a francesa49 e Americana, e arrancou a força pela luta de seus povos as limitações dos 

poderes e a extinção da monarquia nestes Estados europeus, que pode ser exemplificado na 

experiência francesa na obra literária Os miseráveis de Victor Hugo, instituindo as bases do 

constitucionalismo liberal burguês em que, de acordo Albert Soboul, “O Estado devia ser 

organizado segundo os mesmos princípios de ordem, de clareza, de unidade que a burguesia 

aplicava na gestão de seus negócios”.50 

O conjunto desses fatos dos séculos XVII-XVIII, instituiu as primeiras 

Constituições Liberais do Estado Moderno, iniciado primeiramente pela Constituição da 

Virgínia, de 1776, no processo de independência das treze colônias americanas, seguida da 

Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. Saul Kussiel Padover sobre a história 

da elaboração da formação do Constitucionalismo liberal e da Constituição dos Estados 

Unidos da América e seu significado mundial pontifica: “é a história de um grande drama 

 
                                                           
48  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional, cit., 6. ed., p. 32. 

49  LES Miserables. Direção: Bille August. Intérpretes: Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman. Los 
Angeles: Columbia Pictures, 1998, 01 DVD (134 min.).  

50  SOBOUL, Albert. História da Revolução Francesa. Rio dede Janeiro: Zahar, 1981. p. 59. 
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histórico, cujo significado transcende os limites dos Estados Unidos, pois oferece aos povos 

de todo o mundo uma lição e um exemplo”.51 Nesse sentido Miguel Reale destaca: 

Só então o poder se despersonaliza: passa a ser da Nação, antes de ser 
concebido juridicamente como poder do Estado. Após a Revolução, o 
Estado unifica-se, e o Direito Positivo nacional passa a formar um só 
sistema, ao mesmo tempo em que se reconhece que a soberania reside em a 
Nação. A proclamação da soberania nacional vale como proclamação da 
exclusividade, no território nacional, de um Direito pós Estatal superior aos 
demais ordenamentos. É essa a primeira consequência de reconhecimento 
de que não pode haver privilégios locais, éticos ou nobiliárquicos, ou seja, 
de que não podem existir ordenamentos jurídicos superiores ao 
ordenamento jurídico nacional, perante o qual vale um princípio de 
igualdade entre os obrigados. Os usos e os costumes locais, nos quais se 
encastelavam as forças do passado, foram subordinados à lei de Estado que 
se transformou na fonte por excelência do Direito, como única expressão da 
vontade geral. Nem sempre se presta a devida atenção a estes fatos, de 
maneira que não se apreende o verdadeiro e profundo significado da teoria 
da soberania nacional, cujo aspecto político-constitucional é o que mais 
impressiona. Ela não marca apenas o início de uma era nova do Direito – a 
era da unificação nacional do Direito Positivo e do primado interno do 
Direito estatal – mas representa também um momento em que se estabelece 
uma hierarquia entre os diferentes ramos de Direito, visto como se firma o 
primado do Direito Constitucional como tronco da grande árvore do Estado. 
A Revolução Francesa exerce uma função niveladora, e o princípio da 

 
                                                           
51  PADOVER, Saul Kussiel. A Constituição viva dos Estados Unidos. 28 Clássicos da Democracia. São Paulo: 

Ibrasa, 1964. p. 3. “Alexander Hamilton constitui uma das primeiras histórias de êxito norte-americana. 
Vultos mais brilhantes da América, foi amigo de George Washington, e um dos construtores da República 
Americana. O seu espírito rígido, duro, despido de sentimentalismo imprimiu à jovem e débil república a 
direção de que desesperadamente carecia. Os democratas contemporâneos odiavam-no e temiam-no, por ser 
homem honesto e seco, e não ocultar as suas opiniões. Disse, certa vez, que o povo era um ‘grande animal’. 
Fê-lo com agudo realismo, refletindo que somente os bem educados analisando-lhe a filosofia, na 
Convenção Constitucional, exclamou um dos seus discursos: 

 “Tomai a humanidade em geral, e vereis que é viciosa. [...] Tomai a humanidade tal qual é. Que a governa? 
As paixões... Um dos grandes erros é supormos a humanidade mais honesta do que realmente é. As paixões 
que mais nos dominam são a ambição e o interesse; e será sempre dever do governo prudente valer-se dessas 
paixões, para fazer que sirvam ao bem público... Todas as comunidades se dividem em dois grupos: o dos 
poucos, e o dos muitos. Os primeiros, os poucos, são ricos e bem nascidos; os outros constituem a massa do 
povo. Tem-se dito que a voz do povo é a voz de Deus. Pois bem, por mais geralmente que havia sido essa 
máxima citada e crida, não é absolutamente verdadeira, O povo é turbulento e mutável; raras as vezes em 
que julga ou determina com acerto. Por conseguinte, dai à primeira classe uma participação permanente e 
distinta no governo. Essa classe controlará a mutabilidade da segunda, e, não lhe sendo concedido receber 
vantagem nenhuma de mudança, manterá constantemente um bom governo. Só um corpo permanente é 
capaz de refrear a imprudência da democracia, cuja turbulência e disposição incontrolável exigem freios. Se 
Hamilton tivesse tido o caminho desimpedido, os Estados Unidos poderiam ter-se transformado em 
república aristocrática; felizmente, porém, não prevaleceram as suas opiniões; mas ele deu à Constituição e, 
mais tarde, à nova república, o benefício da sua brilhante habilidade e penetrante inteligência.” 



30 
 

igualdade de todos perante a lei traduz-se, violentamente na unificação de 
sistema do Direito Positivo e no primado interno do Direito estatal.52 

A ratificação da Constituição por meio de convenções permitiu à geração 

fundadora implementar a ideia de que somente o povo53 poderia legitimar a lei fundamental. 

Entre os importantes institutos do Estado Americano destaca-se a adoção da República 

(Forma de Governo), da Federação54 (Forma de Estado), do sistema de governo 

Presidencialista e da democracia como Regime de Político, a separação dos poderes em 

Executivo,55 Legislativo56 e Judiciário,57 entre outros temas constitucionais como os direitos 

fundamentais.  

 
                                                           
52  REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 206. 

53  COOLEY, Thomas. Princípios gerais de direito constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. 201-225. “CAPITULO XIII – Direitos civis e suas respectivas 
garantias, SECÇÃO 1 – Á Constituição. – A Constituição tal como foi originariamente adotada, dispunha 
que ‘nenhuma declaração de fé religiosa jamais exigir-se-á como condição para o exercício de qualquer 
função ou cargo público sob o governo dos Estados Unidos’. Depois, em virtude de uma emenda, dispôs-se 
que ‘o Congresso não poderá fazer lei alguma relativa ao estabelecimento de qualquer religião, ou que vede 
o livre exercício de alguma d’ellas. Ambas estas disposições, como se verá, são limitações somente postas 
aos poderes do Congresso’. Nem a Constituição originária, nem nenhuma das primitivas emendas tratou de 
proteger a liberdade religiosa do povo dos Estados contra a ação dos seus respectivos governos estatuais. A 
emenda décima quarta é talvez bastante ampla para oferecer diversas garantias em caso de necessidade. 
Estabelecimento de uma religião. Por estabelecimento de uma religião entende-se a fundação ou o 
reconhecimento de uma igreja official (siate ekurek), ou, pelo menos, conceder a alguma religião favores e 
vantagens especiais negadas a outras. Jamais, pela Liberdade Civil e Liberdade Política. – Pôde definir-se a 
liberdade civil como esse estado no qual os direitos são instituídos e defendidos por meio de tantas 
limitações e restrições á ação individual dos membros da sociedade, quantas são necessárias para impedir o 
que seria prejudicial aos demais indivíduos ou ao bem estar geral. Esta condição pôde existir em qualquer 
país, mas a respectiva extensão e garantia dependem, sobretudo, do grau de liberdade política que a 
acompanha. A liberdade política pôde ser definida como a que consiste na efetiva participação do povo na 
formação das leis”.  

54  ROCHA, Lincoln Magalhães da. A Constituição Americana, dois séculos de direito comparado. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1990. p. 17-19. 

55  “Art. 2.º O Poder Executivo será investido em um presidente dos Estados Unidos da América. Este exercerá 
o seu cargo por um mandato e quatro anos e, juntamente com o vice-presidente, escolhido por período igual, 
será eleito como se segue.” 

56  “Art. 1.º Todos os poderes legislativos conferidos por esta Constituição serão confiados a um Congresso dos 
estados Unidos, composto por um Senado e uma Câmara de Representante.” 

57  “Art. 3.º Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema Corte e tribunais inferiores 
que forem oportunamente definidos e estabelecidos pelo Congresso. Os juízes, tanto da Suprema Corte como 
dos tribunais inferiores, manter-se-ão seus cargos enquanto bem servirem e receberão por períodos 
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O poder democrático da América do Norte, no início, foi restrito a um grupos de 

cidadãos da comunidade, como ocorre no poder democrático no Estado Grego Ateniense 

antigo citado, posto que não se fundava na igualdade natural, pois ambos eram aristocratas, 

excluíam cidadãs mulheres e eram escravista como a Grécia, é dizer, mantinha-se à custa da 

escravidão, limitando a um número restrito de cidadãos. Mesmo assim, é um marco histórico 

do constitucionalismo moderno. Nesse sentido, Paulo de Abreu Siffert: 

O Constitucionalismo americano trabalha muito com a Constituição 
concreta. Nesse aspecto assemelha-se com o Constitucionalismo alemão, 
sendo que nos Estados Unidos chama atenção o fato da inter-relação entre 
“law and Politics”. Mas quando se indaga sobre quais são os grandes 
elementos do constitucionalismo norte-americano? Não se tem em vista 
aqui a Constituição concreta, mas sim a prática constitucional e o 
constitucionalismo.58 

A definição jurídica histórica de Constituição, mais conhecida no 

constitucionalismo, é aquela que a identifica com a divisão dos poderes e que adotaremos 

como ponto de partida na Constituição Americana de 1787 e no precedente contido na 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão59 (França, 26 de agosto de 1789), que 

prescreve em seu art. 16.º: “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos 

nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição”. Sobre o constitucionalismo 

e a Constituição do constitucionalismo Josep Aguiló60 diz: 

 
                                                           
 

determinados uma remuneração pelos servidores, que não poderá ser reduzida durante a sua permanência no 
cargo.” 

58  SIFFERT, Paulo de Abreu. Breves notas sobre o Constitucionalismo Americano. In: VIEIRA, José Ribas 
(Org.). Temas de direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 90-91. 

59  Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-
direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html Acesso em 18 de junho de 2012>. 

60  REGLA, Josep Aguiló. La Constitución del Estado Constitucional. Lima-Bogotá: Ed. Palestra Temis., 2004. 
p. 107. “La afirmación de que los ideales del constitucionalismo quedaron plasmados en la declaración 
francesa de Derechos ala establecer que ‘una sociedad que la garantía de los derechos no está asegurada, ni 
la separación de poderes está determinada, no tiene una Constitución’. En mi opinión y acortando bastante el 
camino, puede decirse que el constitucionalismo es una ideología que grosso modo puede caracterizarse a 
partir de estas dos notas: 1. sitúa el ‘reconocimiento’ de los derechos al frente de la legitimidad de un 
sistema jurídico político; lo que supone que el respeto a los derechos desempeña un papel central en la 
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A alegação de que os ideais do constitucionalismo foram consagrados na 
Declaração Francesa dos Direitos estabelece uma sociedade que os direitos 
garantidos não é assegurada, nem a separação dos poderes é determinada, 
não tem Constituição. Na minha opinião encurta bastante o caminho 
podendo-se dizer que o constitucionalismo é uma ideologia que pode ser 
caracterizada a partir de cerca de duas notas: 1. coloca o reconhecimento 
dos direitos na vanguarda da legitimidade de um sistema político e jurídico, 
o que significa que o respeito dos direitos desempenha um papel central na 
comunidade política e legal de referência, e 2. o recurso à forma 
constitucional – entendido como oposição à forma jurídica comum – como 
garantia do papel atribuído aos direitos. 

A força dos ideais liberais das revoluções ocidentais aliadas às instituições 

políticas e instrumentos de democracia participativa como controle do poder, plebiscito e a 

iniciativa popular de lei, entre outros, foram criadas pelas Constituições Americana e 

europeia, teve intensa repercussão e influenciaram sobremaneira o movimento político-

jurídico denominado “constitucionalismo”, cujas características destacavam governos 

soberanos limitados pela legalidade, pelo regime político democrático formalizada em 

documentos escritos. Jorge Miranda, ainda sobre o constitucionalismo, diz: “O 

Constitucionalismo – que não pode ser compreendido senão integrado com as grandes 

correntes filosóficas, ideológicas e sociais do século XVIII, e XIX – traduz exatamente certa 

ideia de Direito, a ideia de Direito Liberal”.61 Assim, as ideias liberais do Iluminismo 

propunham mecanismos naturais de equilíbrio e limitação do poder político entre governantes 

e governados. 

Desde a América do Norte, o Iluminismo, além de inspirar a independência 

americana e francesa, o constitucionalismo liberal também influenciou a colônia brasileira e 

inspirou a Revolução Pernambucana.6263 Pedro Calmon afirma que: “Pedia-se a liberdade. 

 
                                                           
 

acción política y jurídica de la comunidad de referencia, y 2. recurre a la forma constitucional – entendida 
como opuesta a la forma legal ordinaria – como garantía de ese papel atribuido a los derechos.” 

61  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed. Coimbra: Ed. Coimbra, 1996. t. II, p. 15. 

62  CALMON, Pedro. História da civilização brasileira. Brasília: Senado Federal, 2002. p. 173. Pedro Calmon 
refere que “Poucas Revoluções na América terão as razões sociais e os precedentes históricos da que 
explodiu em Recife em 1817”. A elite intelectual pernambucana assimilara as ideias francesas sobre a 
liberdade, a igualdade e as ideias de liberdade econômica. A. Tenório d’Albuquerque parafraseando Pedro 
Calmon afirma “Pedia-se a liberdade. Circulavam as ideias da Revolução Francesa, dos Estados Unidos, da 
Inglaterra, dos países vizinhos que se encarregavam da Espanha”. D’ALBUQUERQUE, A. Tenório. A 
maçonaria e as revoluções pernambucanas. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora. 1970. p. 65. 
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Circulavam as ideias da Revolução Francesa, dos Estados Unidos, da Inglaterra [...]”.64 A 

Revolução Pernambucana65 foi o movimento emancipacionista com a instituição de um 

Estado Republicano e segundo José Honório Rodrigues foi o primeiro ensaio de Constituição 

do Brasil, a elaboração da Lei Orgânica de 1817.66 

Especificamente sobre o constitucionalismo, Santi Romano67 analisa o “fenômeno 

da transmigração ou de propagação do direito” que “pode ser imitada por um outro Estado, 

que a toma como modelo e comparando outro direito constitucional para a formação de um 

novo” como ocorreu na formação de diversos estados soberanos e do Estado brasileiro e de 

suas Constituições. Como bem acentua Valle Pascual, citado por Meirelles Teixeira, “O que 

denominamos ‘constitucionalismo’ é uma fase histórica-política, a fase moderna do direito 

 
                                                           
 
63  TIRADENTES. Direção: Geraldo Vietri. Intérpretes: Adriano Reys, Cláudio Correia de Castro, Chico 

Martins. São Paulo: 1977. 01 DVD (104 min.). Reconstitui e mostra as intrigas, injunções e prepotências dos 

fortes portugueses no Séc. XVIII diante da população brasileira cada dia mais inquieta. Influenciada pelos 

ventos de liberdade, as cortes portuguesas enviaram para a colônia o Visconde de Barbacena, com a 

incumbência de efetivar a Derrama, que consistia na arrecadação forçada do tributo.  

64  D’ALBUQUERQUE, A. Tenório. A maçonaria e as revoluções pernambucanas., cit., p. 65. 

65  TAVARES, Muniz. História da Revolução de Pernambuco de 1817. Editora Governo do Estado de 

Pernambuco, 1969. p. 55-60. In: Textos políticos da história do Brasil. 3. ed. Brasília: Senado Federal, 2002. 

p. 55 e ss. 

66  Texto divulgado por Maria Garcia em suas aulas na Pontifícia Universidade Católica. RODRIGUES, José 

Honório. A primeira Lei Orgânica brasileira: 1817. Folha de S. Paulo. São Paulo, p. 3. Para o autor “esta foi 

a primeira Constituição, por brasileiro, afirmando no preâmbulo a ‘soberania do povo em quem ela só 

reside’ e ‘decreta e tem por decretada esta lei orgânica’. Ela é a primeira Constituição”. 

67  ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral. Trad. Maria Helena Diniz. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1977. p. 43-50. “4. Diversas formas de propagação das propagação das 

ordenações jurídicas além do país de origem. A instauração neste outros estados de ordenações 

constitucionais tendo caracteres mais ou mesmo semelhantes àqueles da ordenação inglesa deu-se 

de diversos modos e com diversas figuras, de forma que seria conveniente definir e distinguir. O 

fenômeno da transmigração de um direito para além do seu pais de origem não deve, sobretudo, ser 

confundido com outro, não menos interessante, através da qual, em países que apresentam 

contemporaneamente ou mesmo a distancia de muitos séculos, semelhanças de condições e de 

desenvolvimento social, surgem, espontaneamente, instituições análogas. [...] Substancialmente 

diverso é o fenômeno da transmigração ou propagação do direito, que se dá por inúmeras causas 

que podem ser reduzidas a duas: a) a conquista ou colonização, que impõe ao país conquistado ou 

colonizado a ordenação do estado conquistador ou da metrópole, salvo oportunas adaptações;  

[...]”. 
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constitucional, pois só o Estado Moderno, após a revolução francesa e norte-americana [...] 

apresenta-se como Estado Constitucional”.68 

É exemplo legal da história do Constitucionalismo brasileiro e transmigração do 

direito decorrente das revoluções francesa e americana do norte a Carta de Lei de 25 de março 

de 1824,69 decorrente da vinda da família real70 portuguesa71 e de parte de seu povo.72 

 
                                                           
68  TEIXEIRA, Meirelles José Horácio. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1991. p. 444-448. “Para Schmitt, constituem notas essenciais da Constituição Ideal, do constitucionalismo 
moderno, (que ele denomina ‘liberalismo burguês’, justamente pela importância que aí se atribui à defesa da 
propriedade privada), especialmente, essa propriedade privada, a liberdade individual, bem como a divisão 
dos poderes, a participação do povo nas tarefas do governo, mediante representação, a forma escrita da 
Constituição, a distribuição legal das competências entre os órgãos e agentes do poder público, e um sistema 
de garantias, freios e contrapesos entre esses órgãos, para impedir toda interferência abusiva do estado na 
esfera da liberdade individual. O Estado deve portanto, ser ‘Estado de Direito’ – Estado submetido 
incondicionalmente ao direito objetivo vigente – respeitando, portanto, os direitos subjetivos de seus 
cidadãos e as limitações que, ao exercício do poder, impõe a Constituição”. 

69  INDEPENDÊNCIA ou morte. Direção: Carlos Coimbra. Intérpretes: Tarcísio Meira, Glória Menezes, 
Dionísio Azevedo. 01 DVD (108 min.). Trechos do filme retratando a Missão Constitucional de D. Pedro I:  

 “Brigadeiro – A tropa e o povo querem uma nova Constituição. 

 D. Pedro I – A tropa peço que confie em mim quanto ao povo... 

 Peço ao meu povo, calma e serenidade, voltai aos vossos lares, aos vossos trabalhos a Constituição será 
outorgada, não por imposição, mas por merecimento. [...] 

 D. Pedro I – Em forma. 

 As cortes de Portugal querem nos escravizar, de hoje em diante as nossas relações estão cortadas. 

 Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e 
pelo meu Deus juro promover a independência do Brasil. 

 [...] 

 D. Pedro – INDEPENDÊNCIA OU MORTE 

 [...] 

 D. Pedro I – Juro em nome de ao Rei Senhor E em meu nome próprio a veneração e respeito a nossa Santa 
religião, observar, guardar, e defender perpetuamente a Constituição. 

 [...] ‘Não nos esqueçamos de que, à Coroação, em primeiro de dezembro, assim jurara Dom Pedro: ‘Juro 
defender a Constituição que está para ser feita, se for digna do Brasil e de mim’’ (BITAR, Orlando. Missão 
constitucional de Pedro I. Revista de Informação Legislativa, jan.-mar, ano XI, n. 41, p. 35, 1974). 

70  1808, As grandes reportagens da GloboNews. Globo: Rio de Janeiro, 2007-2008. Pressionada pelas tropas 
napoleônicas, a corte portuguesa foge para o Brasil com ajuda dos ingleses. 1808 – A corte no Brasil, a mais 
completa reportagem sobre o período, produzida em quatro países, reconstitui essa fuga, a durante 
travessia,a chegada ao País, o Rio de Janeiro à época e os decretos reais que mudaram para sempre nossa 
história. 
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Entretanto, diferentemente dos Estados Unidos da América e França (que instituíram três 

poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário), os poderes instituídos e racionalizados pelo 

constitucionalismo no Brasil pela Constituição de 182473 foram quatro: 

Art. 1.º. O Império do Brasil é a associação Política de todos os Cidadãos 
Brasileiros. Eles formam uma Nação livre, e independente, que não admite 
com qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se oponha à sua 
Independência. 

[...] 

Art. 3.º. O seu Governo é Monarchico Hereditario, Constitucional, e 
Representativo. 

[...] 

Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do 
Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder 
Executivo, e o Poder Judicial. 

[...] 

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização Política, e é 
delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e 
seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a 
manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes 
Políticos. 

 
                                                           
 
71  DVD. Filme: CARLOTA JOAQUINA PRINCESA DO BRASIL. vídeo. Europa Filmes. Dirigido por Carla 

Camurati, 2000. Espanha, 1785. Carlota Joaquina uma infanta que foi prometida para D. João VI, aos 10 
anos de idade recebe o retrato do seu futuro esposo e é obrigada a partir para Portugal levando consigo, 
somente sua herança familiar. Com a morte de D. José, herdeiro do trono português e a declarada insanidade 
de Maria I, Carlota Joaquina e D. João VI herdam a coroa portuguesa. Porém, assustados com a Revolução 
Francesa e aproximação do exército de Napoleão, resolvem fugir para sua colônia: o Brazil. 

72  Outros filmes para compreender melhor a época: BRAVA GENTE BRASILEIRA. DVD vídeo. Europa 
Filmes, dirigido por Lúcia Murat, 2001. Dolby digital. É um filme que se passa em 1778 e fala do choque 
entre duas culturas, de um lado, o português colonizador, deslumbrado e atormentado pela visão do Novo 
Mundo. De outro, o povo indígena, que viu suas terras serem invadidas, suas tribos serem dizimadas, mas 
nem por isso se deu por vencido. Uma história de lutas por liberdade, direitos naturais e guerra. Trata da 
dificuldade de lidar com as diferenças humanas e, sobretudo, da força e fragilidade desta que chamamos 
condição humana. 

 CARAMURU, a Invenção do Brasil. DVD vídeo. Globo Filmes. Dirigido por Anna Barroso, 2001. 
Documentário da invenção de um país chamado Brasil começa em Portugal, onde o pintor Diogo Álvares 
cultiva a arte de embelezar a realidade. Contratado para pintar os mapas que seriam usados nas viagens de 
Pedro Álvares Cabral, Diogo envolve-se com Isabelle, francesa que freqüenta a corte em busca de ouro. A 
cortesã o mapa de Diogo, que é punido e deportado para as costas brasileiras viverá dois amores da História 
do Brasil. Baseado no poema épico Caramuru de Santa Rita Durão. 

73  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 18 jun. 
2012. 
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Somente em 189174 adotamos o modelo norte-americano de Três Poderes em seu 

art. 15: “São órgãos constitucionais da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário, harmônicos e independentes entre si” e que foram reproduzidos nas demais 

Constituições brasileiras, como a de 1988. Por certo, redefinir o Poder é um problema difícil, 

posto que iremos confrontar o fenômeno com os “novos arquétipos”75 de direitos 

fundamentais, os novos discursos fundantes e os novos modelos do universo jurídico e 

político, como assevera o autor: 

Passada uma vintena de anos, os problemas que hoje se põem ao estudioso 
do direito constitucional e da ciência política são semelhantes, mas num 
contexto e espaço discursivos completamente outros. Em termos 
interrogativos: qual o instrumentarium, o corpus teórico e o discurso dos 
juspublicistas para captarem as transformações e deslocações do “espaço 
político” nestes últimos vinte anos? E com que “espírito”, com que “alma”, 
com que “fé”, com que “pré-compreensão”, eles enfrentam os desafios de 
uma época que se pretende não já moderna, mas sim pós-moderna? Terão 
chegado também ao campo do direito público, e, sobretudo, ao direito 
constitucional, novos “paradigmas”, novas “modas” e novos “saberes”? 
Adiantando algumas indicações que, ao longo do curso, terão outros 
desenvolvimentos, salientar-se-á que as inquietações de um jurista 
constitucional obrigam a uma abertura aos novos motes do direito e da 
política e à disputabilidade intersubjectiva desses novos motes. Em crise 
estão muitos dos “vocábulos designantes” “Constituição”, “Estado”, “Lei”, 
“Democracia”, “Direitos Humanos”, “Soberania”.76 

Max Weber (1864-1920) diz que o “Poder significa a probabilidade de impor a 

própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que contra toda resistência e qualquer 

que seja o fundamento dessa probabilidade”.77 François Chazel, analisando a definição 

 
                                                           
74  CAMPANHOLE, Hilton Lobo; CAMPANHOLE, Adriano. Constituições do Brasil. 14. ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. p. 15 e ss. 

75  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, cit., p. 30. 

76  Idem, ibidem, p. 70 e ss. 

77  WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Trad. Regis Barbosa; 

Karen Elsabe Barbosa. 3. ed. Brasília: UnB, 1994. v. 1, p. 33. Grifo nosso. 
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weberiana do fenômeno do poder, diz que é uma “definição relacional”78 – e acrescentamos, 

nunca é “unilateral”. Nelson Polsby diz que “o poder é sempre uma decisão”.79 

Por fim, restou demonstrado que há uma dificuldade doutrinária, seja nacional ou 

internacional, em delimitar unívoca e absolutamente um conceito de Poder, em razão das 

muitas formas, fatores extrajurídicos interdisciplinares e variáveis que assume o Poder para 

um Estado e um povo na história, na doutrina e na prática. Como bem assevera Loewenstein, 

“o Poder só o conhecemos por meio de suas manifestações e resultados”,80 posto que é um 

fato invisível e permanente nas relações humanas e estatais que pode ser prescrita pelo 

Direito, mas só pode ser revelada pelos resultados descritos pela história da humanidade. No 

entanto, não podemos deixar de analisá-lo diante dos argumentos sobre o Poder trazidos aqui 

e que permearão todo o trabalho em estudar a iniciativa popular de lei, razão pela qual é 

necessário apresentar e adotar o conceito citado por Celso Ribeiro Bastos81 que, parafraseando 

Mário Soppino, destaca: 

Em seu significado mais geral, a palavra poder designa a capacidade ou a 
possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto a palavra poder designa a 
indivíduos e a grupos humanos como a objetos e a fenômenos naturais 
(exemplo: poder de calor, poder de absorção). E a entendermos em sentido 
especialmente social, ou seja, na sua relação com a vida do homem em 
sociedade, o poder tornar-se mais preciso e seu espaço conceitual pode ir 
desde a capacidade geral de agir até a capacidade do homem em determinar 
o comportamento do homem: poder do homem sobre o homem. O homem é 
não só o sujeito mas também o objeto do poder social. É poder social a 
capacidade que um pai tem para dar ordens aos seus filhos ou capacidade de 
um governo de dar ordens aos cidadãos.  

Poder e Direito como dois valores sociais concebidos para se harmonizarem e 

guardam entre si uma incompatibilidade quase histórica, oriunda da inter-relação entre Direito 

 
                                                           
78  CHAZEL, François. Poder. 1996. In: R. BOUDON (Org.). Tratado de sociologia. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1996. p. 213-245. 

79  POLSBY, Nelson. Community Power and Political Theory. 11. ed. New Haven: Yale University Press, 
1974. p. 4. 

80  LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Tradução de Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: 
Ariel, 1970. p. 25. 

81  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., p. 91. SOPPINO, Mário. O poder. Jornal da 
Tarde. 14 jan. 1975. 
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e Política. Passemos para o estudo mais detalhado do fenômeno do Constitucionalismo, 

motivo fundador da subordinação dos detentores do Poder à lei de Estado que se transformou 

na fonte por excelência do Direito, como única expressão da vontade geral, primado do 

Direito Constitucional como tronco da grande árvore do Estado, dos Poderes e dos direitos 

fundamentais. 

1.2 Constitucionalismo: Constituição e Estado Democrático de Direito 

Não obstante o termo “Estado” inclua frequente análise do modo de governar e de 

modelos, temos regras antigas e contemporâneas e estados que comportam um número de 

características que foram pela primeira vez consolidadas no início do século XV, quando o 

termo “Estado” também adquiriu o seu significado, no livro O príncipe, de Nicolau 

Maquiavel (1469-1527). Segundo o referido autor: “Todos os Estados, todas as dominações 

que tiveram e têm império sobre os homens foram e são república ou principados”.82 Herman 

Heller ressalta:  

Uma manifestação prematura do Estado Moderno criou-se na primeira 
metade do Século XII na Sicília pelo genial Frederico II, que tirou de forma 
radical ao sistema feudal, o exército, a justiça, a polícia e a administração 
financeira, centralizando tudo de modo burocrático. As origens 
propriamente ditas do Estado Moderno e das ideias que a ele correspondem 
devem procurar-se, não obstante, nas cidades-repúblicas da Itália 
setentrional na época da Renascença.83 

A palavra “Estado” é oriunda do latim status: modo de estar, situação, condição, e 

para Pedro Calmon há vários motivos que justificam a criação do Estado. Estado refere-se ao 

conjunto de instituições que regulam o exercício do Poder e são criadas pelo Direito tendo seu 

fundamento na soberania já analisada, que em regra, existe em determinado território. Celso 

Ribeiro Bastos, ao comentar as pretensões que justificam o Estado, ressalta que: 

 
                                                           
82  MACHIAVELLI, Niccolló. O príncipe. Tradução de J. Cretella Jr. Agnes Cretella. 2. tir. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1997. p. 21.  

83  HELLER, Herman. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou, 1968. 
p. 161. 
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[...] Tem atingido um certo nível de complexidade, as diversas sociedades 
existentes estavam a requerer uma organização mais ampla, que 
disciplinasse o seu mútuo relacionamento, assim como passasse a zelar 
pelos interesses emergidos do conjunto das diversas sociedade. A tais 
interesses denominou-se “bem comum” ou “interesse público”. A defesa 
contra o inimigo comum, a prestação de serviços indispensáveis à 
convivência de todos (estradas, portos etc.), a manutenção da ordem, tudo 
isso não podia ficar relegado ao plano do indivíduo ou das múltiplas de fins 
específicos. Cumpria que alguém provesse acerca deles. Daí o surgimento 
dos governantes, que eram pessoas que em razão da força ou da destreza 
pessoal, ou em virtude de faculdades mágicas, ou de invocado 
relacionamento especial com Deus, se alçavam em detentores de um poder 
que sobrepaira a todos e cujos fins iam-se amoldado às necessidades da 
época. Era a política que surgia com uma dimensão inextirpável do próprio 
homem.84 

O processo histórico de elaboração do conceito do Estado de Direito e da 

democracia representativa se confundem com o constitucionalismo na época Moderna. Ele foi 

instituído diante da inadequação do pluralismo jurídico que caracterizava o medievo para 

promover os anseios de liberdade, de igualdade entre os cidadãos, de segurança, do 

capitalismo e outros. Bem ressalta Sahid Maluf que  

[...] Os reis bárbaros passaram a distribuir cargos, vantagens e privilégios, 
aos seus chefes guerreiros, resultando daí a fragmentação do poder. E como 
fossem imensos os seus territórios é impossível a manutenção de sua 
unidade sob um comando central único, criaram uma hierarquia imperial de 
marqueses, barões, e duques, os quais dominavam determinadas zonas 
territoriais, como concessionários do poder jurisdicional do Rei. Em 
compensação, tais concessionários se comprometiam a defender o território, 
prestar ajuda militar, pagar tributos e manter o princípio da fidelidade de 
todos os súditos ao Rei.85 

O Estado Moderno de Direito é um sistema institucional, no qual um simples 

cidadão ou mesmo o poder estatal se submetem ao Direito. O Estado de Direito é ligado à 

limitação dos que detêm o poder, é dizer, os mandatários políticos eleitos na democracia 

representativa se submetem à separação dos poderes, às leis promulgadas por um poder 

legítimo e garantia dos direitos fundamentais. Os elementos essenciais do Estado Moderno, 

lembra Dalmo de Abreu Dallari, possuem uma variedade de posições oferecidas pelos 

 
                                                           
84  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do estado e ciência política. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 4. 

85  MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 27. ed. rev. e atual. por Miguel Alfredo Malufe Neto. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 109. 



40 
 

doutrinadores em classificá-las. No entanto, chegam a quatro elementos que qualquer tipo de 

Estado tem de ter. São eles: a soberania, o território, o povo e a finalidade.86 José Joaquim 

Gomes Canotilho destaca: 

Tal como os direitos fundamentais constituem o Estado de Direito, eles 
também constituem um dos elementos básicos para a realização do 
princípio democrático. Mais concretamente: os direitos fundamentais têm 
uma função democrática dado que o exercício democrático do poder: (1) 
significa a contribuição de todos os cidadãos (arts. 48 e 112) para o seu 
exercício (princípio-direito da igualdade e da participação política); (2) 
implica participação livre assente em importantes garantias para a liberdade 
desse exercício (o direito de associação, de formação de partidos, de 
liberdade de expressão, são, por ex., direitos constitutivos do próprio 
princípio democrático); (3) co-envolve a abertura do processo político no 
sentido da criação de direitos sociais, econômicos e culturais, constitutivos 
de uma democracia econômica, social e cultural (art. 2.º). Realce-se esta 
dinâmica dialética entre os direitos fundamentais e o princípio democrático. 
Ao pressupor a participação igual dos cidadãos, o princípio democrático 
entrelaça-se com os direitos subjetivos de participação e associação, que se 
tornam, assim, fundamentos funcionais da democracia. Por sua vez, os 
direitos fundamentais, como direitos subjetivos de liberdade, criam um 
espaço pessoal contra o exercício de poder antidemocrático, e como direitos 
legitimadores de um domínio democrático asseguram o exercício da 
democracia mediante a exigência de garantias de organização e de 
processos com transparência democrática (princípio majoritário, 
publicidade crítica, direito eleitoral).87 

Os elementos mais relevantes de sua formação já foram analisados anteriormente, 

a soberania, a lei como fonte primária sobre outras fontes de proteção jurídica e povo. Restam 

ainda outros elementos como a finalidade do Estado no reconhecimento da certeza do Estado 

de Direito como valor político democrático fundamental, bem como a igualdade formal dos 

cidadãos perante a lei e o reconhecimento dos instrumentos dos direitos políticos, as garantias 

constitucionais de sua proteção. Hanna Fenichel Pitkin, ao comentar a representação na 

democracia, destaca: “A questão política mais importante da teoria da representação: a relação 

problemática entre representação e democracia”.88 

 
                                                           
86   DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, cit., 2005, p. 59- 61. 

87  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, cit., p. 431. 

88  PITKIN, Na Fenichel. El concepto de representacion. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1985. p. 
2. “El tema político más importante de la teoría de la representación: la relación problemática entre 
representación y democracia.” 
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A concepção iluminista e do pensamento liberal fundou um novo Estado, ao 

mesmo tempo em que intuiu o meio de sua fundação e constante recriação, ou seja, a 

Constituição decorrente do próprio Constitucionalismo.89 Nasceram as primeiras 

Constituições modernas: Constituição da Virgínia (1776, no processo de independência das 

treze colônias americanas); Constituição dos Estados Unidos da América (1787); 

Constituição Francesa (1791, que complementa a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789). José Luiz Quadros de Magalhães pontifica: 

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.90 

  A força das ideias liberais associadas à gênese das Constituições influenciou o 

mundo ocidental e logo o Brasil outorgou a Carta de Lei de 25 de março de 1824 – 

Constituição do Brasil. Nesse sentido, as origens da Constituição e do Estado de Direito se 

confundem, e é quase um exercício de tautologia tentar identificar o que tenha precedência de 

nascimento. Oliveira Viana, ao analisar o período monárquico, assevera que “no Império não 

houve também democracia de massa: era uma elite titulada e rica, de base feudal, que – do 

Rio e dos centros metropolitanos provinciais – ditava o governo ao povo-massa até ao interior 

dos sertões”.91 É um traço que vai marcar não só a Monarquia como também boa parte da 

República brasileira, que nosso País teve como presidente ora um médico, ora um engenheiro 

ou um advogado. 

 
                                                           
89  ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral, cit., p. 43. “Não basta, portanto, para definir o 

‘constitucionalismo’, ressaltar a forma de governo que se encontra nos Estados da época moderna, mas 
também convém notar que se trata daquela forma de governo não absoluto. [...] empregado em sentido 
antonomástico, designa as instituições e os princípios que são adotados pela maioria dos Estados que, a 
partir dos fins do século XVIII, tem um governo que, em contraposição àquele absoluto, se diz 
Constitucional.”  

90  MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. p. 63. 

91  VIANNA, Oliveira. O idealismo da Constituição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1939. p. 724. 
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O Constitucionalismo, é dizer, o Estado de Direito Constitucional, instituiu o 

modelo democrático representativo, estabelecendo (com exceção no Brasil da Constituição de 

1824), a representação popular pelo voto periódico de todos os cidadãos em pleno gozo do 

exercício de direitos políticos, a alternância no poder de grupos econômicos do momento, a 

separação dos três poderes constitucionais, integrando importantes conquistas da democracia 

representativa e liberal. Jorge Miranda, sobre o constitucionalismo, diz: “O 

Constitucionalismo – que não pode ser compreendido senão integrado com as grandes 

correntes filosóficas, ideológicas e sociais do século XVIII, e XIX – traduz exatamente certa 

ideia de Direito, a ideia de Direito Liberal”.92 

A convicção da corrente teórica da Assembleia consagrava caráter constitucional 

que refletia na Constituição Francesa de 1791, que complementa a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, que em seu art. 16 prescreve: “Qualquer sociedade em que 

não é assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos poderes não tem 

Constituição”.  

A afirmação do Estado de Direito não foi capaz de impedir a ocorrência de duas 

grandes guerras mundiais, de evitar a formação de ordens jurídicas legais ditatoriais e elaborar 

políticas públicas de estruturação e desenvolvimento socioeconômicos reduzindo a 

desigualdade e a hipossuficiência individual, culminando na edição da Constituição Mexicana 

(1917)93 e a Constituição Alemã de Weimar (1919), na Constituição brasileira de 1934 e 

reproduzida nas seguintes. Na história constitucional da humanidade, a primeira Constituição 

 
                                                           
92  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 15. 

93  ESPIELL, Héctor. Giros in cincuentenario del derecho constitucional comparado de Manuel García 
Pelayo. Constitución y Constitucionalismo Hoy. Caracas: Fundación Manuel García Pelayo. Caracas, 2002. 
p. 312. “Estos derechos fueron reconocidos por el Derecho constitucional, posteriormente a los derechos 
de la libertad. Con excepción de algún limitado e intrascendente precedente, es el derecho constitucional 
de nuestro siglo, el que fijó la atención en su declaración y garantía. Corresponde a México el honor de 
ser el punto de inicio del constitucionalismo social y suya Constitución de Querétaro de 1917, la de ser 
origen histórico de esta nueva dirección del derecho constitucional.” 
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a positivar é a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, promulgada em 5 de 

fevereiro de 191794 que em seus arts. 2595 e 2696 da referida Constituição,97 prescreve: 

 
                                                           
94  Elucidativa lição sobre a Constituição Mexicana de 1917 em: COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação 

histórica dos direitos humanos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2001, especialmente, p. 183-194. Na 
mesma obra, sobre a Constituição alemã de 1919, p. 195-205. 

95  In MÉXICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 75. ed. México: Porrua, 1984. 
“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. 

 El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución. 

 Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social 
y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de 
la Nación. 

 El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 
28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

 Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social 
y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del 
sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los 
términos que establece esta Constitución.” 

96  “Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la 
Nación. 

 El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución. 

 Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social 
y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de 
la Nación. 
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 El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 

28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

 Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del desarrollo.  

 Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social 
y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del 
sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los 
términos que establece esta Constitución. 

 Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un 
plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. 

 La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para 
su elaboración y ejecución.  

 En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. 

 B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 
considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el 
Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

 La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía 
técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la 
captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. 

 El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como 
Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la 
aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

 La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, 
objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la 
duración y escalonamiento de su encargo.  
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 Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún 

otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.” 

97  MÉXICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cit., artículo 26. 

 “A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. 

 El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución. 

 Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social 
y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de 
la Nación. 

  El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 
28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

 Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del desarrollo.  

 Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social 
y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del 
sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los 
términos que establece esta Constitución. 

 Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un 
plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para 
su elaboración y ejecución.  

 En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. 

 B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 
considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el 
Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 
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Administração do Estado de desenvolvimento nacional para garantir que ele 
é abrangente e sustentável, para reforçar a soberania da nação e do seu 
regime democrático e, por promover o crescimento econômico e o emprego 
e uma distribuição mais justa de renda e riqueza, permitir o pleno exercício 
da liberdade e da dignidade dos indivíduos, grupos e classes sociais, cuja 
segurança protege esta Constituição. 

O Estado vai organizar, dirigir, coordenar e orientar a atividade econômica 
nacional, e levar depois da regulamentação e promoção de atividades que 
exige o interesse público no âmbito das liberdades concedidas pela 
Constituição. 

Participará do desenvolvimento econômico nacional, a responsabilidade 
social, o sector público, sector social e sector privado, sem prejuízo de 
outras formas de atividade econômica contribuir para o desenvolvimento da 
nação. 

O setor público será responsável, exclusivamente, as áreas estratégicas 
identificadas no art. 28, § 4º, da Constituição, o governo federal manter a 
propriedade e controle sobre as agências se estabelecido. 
Também podem participar sozinho ou com os sectores social e privado, de 
acordo com a lei, promover e organizar as áreas prioritárias de 
desenvolvimento. 

Segundo os critérios de eqüidade social e produtividade para apoiar e 
promover negócios nos sectores privado e social da economia, prendendo-
os com os procedimentos ditados pelo interesse público e uso no benefício 
geral dos recursos produtivos, garantindo a sua conservação e ambiente. 

A lei estabelece os mecanismos que facilitam a organização e expansão da 
atividade econômica no setor social dos comuns, organizações trabalhistas, 
cooperativas, comunidades, empresas pertencentes principalmente ou 
exclusivamente aos trabalhadores e, em geral, todas as formas organização 
social para a produção, distribuição e consumo de bens socialmente 
necessários e serviços. 

 
                                                           
 
 La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía 

técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la 
captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. 

 El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como 
Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la 
aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

 La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, 
objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la 
duración y escalonamiento de su encargo.  

 Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.” 
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A lei vai incentivar e proteger as atividades econômicas que tornam os 
indivíduos e fornecer as condições para o desenvolvimento do setor privado 
contribuir para o desenvolvimento econômico nacional nos termos 
estabelecidos por esta Constituição. 

A Constituição mais uma vez reforça a importância da legalidade e cria novas 

normas jurídicas de conteúdo constitucional que disciplinam o social e o político a serem 

aceitas e conhecidas por todos os membros da comunidade. Os doutrinadores reclassificam-na 

de Estado de Direito, para o social, de bem-estar, sem que se descuide da importante herança 

das garantias formais do período anterior. Fábio Konder Comparato assevera que:  

A Constituição Mexicana, em reação ao sistema capitalista, foi a primeira a 
estabelecer a desmercantilização do trabalho, ou seja, a proibição de 
equipará-lo a uma mercadoria qualquer, sujeita à lei da oferta e da procura 
no mercado. Ela firmou o princípio da igualdade substancial de posição 
jurídica entre trabalhadores e empresários na relação contratual de trabalho, 
criou a responsabilidade dos empregadores por acidentes do trabalho e 
lançou, de modo geral, as bases para a construção do Estado Social de 
Direito.98 

O Poder Estatal passa a exercer o domínio econômico intervindo direta ou 

indiretamente na produção, circulação e distribuição de riquezas entre as pessoas da 

comunidade, para refrear a tendência oligopolista do capitalismo. Na efetividade dos direitos 

sociais, o Estado é chamado a elaborar políticas públicas substituindo a individualidade para 

efetivar a concretização dos direitos sociais que não interessam ao capitalismo. André Del 

Negri ressalta: 

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. 

[...]  

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 

 
                                                           
98  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, cit., p. 195-205. 
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constante na economia, nos empregos e nos impostos arrecadados, 
ocasionando, consequentemente, um maior bem-estar à sociedade.99 

Sobre o sentido de democracia, que aparece associado ao conceito de Estado de 

Direito, este ilustra preocupações políticas (pertinentes ao processo de representação da 

vontade popular), bem como de liberdades civis (concernentes à manifestação do pensamento 

e demais itens da cidadania), além da democracia econômica (garantindo a participação de 

todos no produto da riqueza que ajudam a produzir), coincidindo com os Estados Sociais e 

Democráticos. Nesse sentido O “Estado de Direito” apresenta três modelos: 1) Estado Liberal; 

2) Estado Social; e a falência do socialismo do Estado soviético faz surgir o 3) Estado 

Democrático de Direito, no qual centralizaremos nossos estudos. Gilberto Bercovici, ao 

comentar o constitucionalismo do século XIX, adverte: 

O Constitucionalismo do século XIX se coloca em confronto com a 
revolução e seus corolários: poder constituinte, soberania popular e 
expansão da democracia. A valorização da constituição como norma é 
utilizada para fazer frente ao discurso revolucionário da soberania popular. 
O constitucionalismo busca a estabilidade ameaçada pela interpretação 
radical e democrática da revolução. [...] O constitucionalismo e sua 
pretensão de permanência, caracterizada pela rigidez constitucional, tenta 
evitar a contingência e o dinamismo da política expostos por Maquiavel.100 

O processo de globalização da economia, da cultura, da cidadania, da própria 

democracia entre outros temas diante da internacionalização do direito, trouxe a hegemonia 

das empresas transnacionais, denominados de “novos Leviatãs”, por Atílio Boron, e que 

difunde “a ideologia capitalista atual”101 nos Estados Nacionais, flexibilizando leis 

fundamentais da Constituição. Celso Fernandes Campilongo entende que:  

A globalização envolve, segundo ARNAUD, condições que vão da 
mudança de modelos de produção à expansão das multinacionais, da 

 
                                                           
99  DEL NEGRI, André L. Controle de constitucionalidade no processo legislativo: teoria da legitimidade 

democrática. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 22-23. 

100  BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição. Para uma crítica do constitucionalismo. São Paulo: 
Quartier Latin, 2008. p. 176. 

101  BORON, Atílio A. Os novos Leviatãs e a polis democrática: neoliberalismo, decomposição estatal e 
decadência da democracia na América Latina. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo. Pós-neoliberalismo: que 
Estado para que Democracia. Petrópolis: Vozes/Clacso, 2000. p. 8. 
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crescente importância dos acordos comerciais aos ajustes estruturais 
neoliberais, da tendência generalizada de promoção da democracia e dos 
direitos humanos a uma revalorização do Estado de Direito e do poder dos 
juízes.102 

Assim, é necessária uma ampliação da participação dos cidadãos por meio da 

democracia participativa contemporânea, visto que, assim como referendamos, o poder é um 

conceito relacional e a democracia também o é a nosso sentir, pois o termo “democracia” 

refere-se à forma pela qual o Estado exerce o seu poder soberano – e quem exercerá o poder 

de Estado? O povo, que dinamiza e coage psiquicamente os governantes. Paulo Bonavides 

ensina que a Democracia é: 

[...] forma de exercício da função governativa em que a vontade soberana 
do povo decide, direta ou indiretamente, todas as questões de governo, de 
tal sorte que o povo seja sempre o titular e o objeto – a saber, o sujeito ativo 
e o sujeito passivo de todo o poder legítimo.103 

A Constituição de certa forma representou o contexto histórico de mudança do 

Estado de Direito para o Estado Democrático de Direito, pela luta da liberdade e por 

democracia. Em seu art. 1.º, parágrafo único, prescreve “Todo o poder emana do povo...” e no 

seu caput o art. 1.º enuncia: “constitui-se em Estado Democrático de Direito”. Lembramos 

que o Estado é uma ficção jurídica, isto é, não possui vontade própria e depende dos cidadãos 

para manifestar a vontade constitucional. Segundo Gilmar Ferreira Mendes: “A Constituição 

contribui para continuidade da ordem jurídica fundamental, na medida em que impede a 

efetivação de um suicídio do Estado Democrático sob a forma de legalidade”.104 Para José 

Afonso da Silva: 

A configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir 
formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. 
Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leve em conta os 

 
                                                           
102  CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 

132. 

103  BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta, cit., p. 17. 

104  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1079.  
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conceitos dos elementos componentes, mas os supere na medida em que 
incorpora um componente revolucionário de transformação do status quo.105 

Augusto Zimmermman aponta as seguintes características básicas do Estado 

Democrático de Direito, tendo em vista a correlação entre os ideais de democracia e a 

limitação do poder estatal: 

a) soberania popular, manifestada por meio de representantes políticos; 

b) sociedade política baseada numa Constituição escrita, refletidora do 
contrato social estabelecido entre todos os membros da coletividade; 

c) respeito ao princípio da separação dos poderes, como instrumento de 
limitação do poder governamental; 

d) reconhecimento dos direitos fundamentais, que devem ser tratados como 
inalienáveis da pessoa humana;  

e) preocupação com o respeito aos direitos das minorias; 

f) igualdade de todos perante a lei, no que implica completa ausência de 
privilégios de qualquer espécie; 

g) responsabilidade do governante, bem como temporalidade e eletividade 
desse cargo público; 

h) garantia de pluralidade partidária; 

i) “império da lei”, no sentido da legalidade que se sobrepõe à própria 
vontade governamental.106 

Diante do exposto devemos refletir sobre algumas questões inferidas da 

abordagem ora proposta da tese sobre iniciativa popular de lei, expressão do Estado 

Democrático de Direito, uma vez que diz respeito ao próprio conceito de Constituição como a 

lei fundamental, e se preocupa com: 

[...] a organização de seus elementos essenciais: um sistema de normas 
jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de 
seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento 

 
                                                           
105  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

130. 

106  ZIMMERMANN, Augusto. Curso de direito constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 64-
5. 
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de seus órgãos e os limites de sua ação. Em síntese, a constituição é o 
conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado.107 

Acreditamos que a iniciativa popular de lei em todos os níveis da federação e no 

processo legislativo de Emenda à Constituição se facilitada e estimulada possa ser uma 

alternativa de norma positiva a serviço da comunidade brasileira, da consolidação do Estado 

Democrático de Direito, relegitimação da democracia representativa possibilitando 

juridicamente a probabilidade de agir e impor a própria vontade popular dentro de uma 

relação social, derivando do próprio povo. Esse instrumento de direito político fundamental 

vincula e legitima a ordem constitucional, podendo garantir a operacionalidade prática dos 

princípios do Estado Democrático de Direito, da cidadania e da soberania popular, uma vez 

que o exercício do poder político popular orienta e se legitima pelas leis e um direito ou dever 

mais oriundo da vontade geral (Rousseau) em que os cidadãos criam para si mesmos. 

Como podemos observar diante da análise do constitucionalismo brasileiro, é 

preciso a concretização do Estado Democrático de Direito, mudando-se o status quo para 

propiciar a promoção da igualdade formal no processo legislativo, vivenciando-se, a cada dia, 

processos de participação popular efetiva. Poder e legitimidade são temas de expressiva 

importância e complexidade, mas muitas vezes ignorados no estudo do Direito Constitucional. 

Adentremos agora na análise dos instrumentos de democracia participativa na história do 

constitucionalismo brasileiro. 

1.2.1 Constitucionalismo brasileiro: a crise histórica da legalidade e legitimidade 
democrática 

Conforme observamos anteriormente ao analisar o Constitucionalismo, as 

primeiras Constituições Modernas e a evolução do Estado Democrático de Direito, muito 

embora o sistema constitucional brasileiro tenha sido influenciado pelas grandes tendências 

do constitucionalismo, notadamente pela cultura jurídica francesa, norte-americana, e mais 

recentemente portuguesa, em que foram transmigrados108 para nosso sistema os instrumentos 

 
                                                           
107  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 37-

38. 

108  ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral, cit., p. 43-50. “4. O fenômeno da transmigração 
de um direito para além do seu pais de origem não deve, sobretudo, ser confundido com outro, não menos 
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de democracia participativa e os princípios inspirados ao longo da história constitucional 

ocidental, é salutar analisarmos a crise histórica da legalidade constitucional e falta de 

legitimidade democrática do povo brasileiro para quem detém todo o poder nas esferas 

federal, distrital, estaduais e municipais, mas ainda não exercem plenamente, por falta de 

estímulo de uma esfera pública política democrática, como bem destaca Chantal Mouffe: 

A atual apatia com a política que testemunhamos em muitas sociedades 
democráticas liberais origina-se, na minha visão, do fato de que o papel 
desempenhado pela esfera pública política está se tornando cada vez mais 
irrelevante. As decisões políticas são encaradas como se fossem de uma 
natureza técnica e mais bem resolvidas por juízes ou tecnocratas, 
considerados portadores de uma suposta imparcialidade. Hoje, devido à 
falta de uma esfera pública política democrática, na qual a confrontação 
agonística poderia acontecer, é o sistema jurídico que é frequentemente 
visto como o responsável por organizar a coexistência humana e por regular 
as relações sociais. Diante da crescente impossibilidade de enfrentar o 
problema da sociedade de uma maneira política, é a lei que é acionada para 
prover soluções para todos os tipos de conflito.109 

  A falta de legitimidade popular das decisões políticas de seus governantes 

iniciou pela outorga da Constituição do Império (“a Constituição da Mandioca”) que instituiu 

o Estado de Direito brasileiro (aqui diferenciamos de Estado Democrático de Direito) 

mantendo a União da Igreja com o Estado, sob o catolicismo. A separação de poderes 

quadripartite, com a previsão do Poder Moderador110 (o poder Soberano) ao lado dos 

 
                                                           
 

interessante, através da qual, em países que apresentam contemporaneamente ou mesmo a distancia de 
muitos séculos, semelhanças de condições e de desenvolvimento social, surgem, espontaneamente, 
instituições análogas. [...] Substancialmente diverso é o fenômeno da transmigração ou propagação do 
direito, que se dá por inúmeras causas que podem ser reduzidas a duas: a) a conquista ou colonização, que 
impõe ao país conquistado ou colonizado a ordenação do estado conquistador ou da metrópole, salvo 
oportunas adaptações; [...]”.  

109  MOUFFE, Chantal. Democracia, cidadania e a questão do pluralismo. Revista Política e Sociedade, n. 03, 
out. 2003, p. 378. 

110  Constituição brasileira de 1824. “Titulo 5.º Do Imperador. Capitulo I. Do Poder Moderador. 

 Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização Politica, e é delegado privativamente ao 
Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele 
sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos. 

 Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolável, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma. 

 Art. 100. Os seus Títulos são ‘Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil’ e tem o Tratamento 
de Magestade Imperial. 
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tradicionais (Legislativo, Executivo, Judiciário), não garantia o controle dos poderes 

constitucionais pelos próprios poderes e pelo poder popular. A exclusão de muitos cidadãos 

brasileiros (homens, mulheres e escravos – como na Grécia antiga e no início do Estado 

Unidos da América do Norte), no governo Monárquico, vitalício e hereditário é incompatível 

com a axiologia do Estado de Direito Moderno, onde as revoluções e Constituições 

promulgadas que nos influenciaram, proclamaram direitos para todos os membros da 

comunidade, excluindo privilégios nobiliárquicos, corroborando a assertiva de Konrad Hesse 

de que a Constituição “é ordem jurídica de uma comunidade”.111  

A Constituição de 1891112 influenciada pelo positivismo, além de separar o Estado 

da Igreja Católica, apresentou uma obra jurídica da República Presidencialista e Federalista. 

Instituiu a Democracia Liberal influenciada pelos Estados Unidos do Brasil. O ideal 

republicano, no entanto, foi negado ao povo brasileiro diante das práticas políticas de 

ocupação e exercício do poder na época de sua vigência. Segundo Afonso Arinos, “assim 

como reinara, na Constituinte imperial, o pensamento francês, prevaleceu, na Constituinte 

republicana, o pensamento norte-americano” . 

 
                                                           
 
 Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador 

 I. Nomeando os Senadores, na fórma do Art. 43. 

 II. Convocando a Assembléa Geral extraordinariamente nos intervallos das Sessões, quando assim o pede o 
bem do Imperio. 

 III. Sanccionando os Decretos, e Resoluções da Assembléa Geral, para que tenham força de Lei: Art. 62. 

 IV. Approvando, e suspendendo interinamente as Resoluções dos Conselhos Provinciaes: Arts. 86, e 87. 

 V. Prorogando, ou adiando a Assembléa Geral, e dissolvendo a Camara dos Deputados, nos casos, em que o 
exigir a salvação do Estado; convocando immediatamente outra, que a substitua. 

 VI. Nomeando, e demittindo livremente os Ministros de Estado. 

 VII. Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154. 

 VIII. Perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados por Sentença. 

 IX. Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade,e bem do Estado.” 

111  HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitutionales, 1992. p. 
16. 

112  O Decreto 1, de 1889 (Proclamação da República), redigido por Rui Barbosa deu origem à convocação da 
Assembleia Constituinte que elaborou a primeira Constituição Federal Republicana (1891). 
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A comunidade brasileira, com a abolição dos escravos em 13 de maio de 1888, 

por meio da Lei Áurea, deu liberdade total e aliado ao que doutrinadores pátrios denominam 

de “grande naturalização ou “Naturalização tácita” prevista no art. 69, § 4.º, da Constituição 

de 24 de fevereiro de 1891, prescreve serem “cidadãos brazileiros os estrangeiros que, 

achando-se no Brazil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro em seis mezes 

depois de entrar em vigor a Constituição, o animo de conservar a nacionalidade de origem”, e 

assim a República brasileira teve um grande número de novos cidadãos. 

Assim, na vigência da Constituição, a República brasileira adquiriu “novos” 

cidadãos, oriundos dos estrangeiros que em sua maioria eram escravos que passaram à 

condição de marginalizados e outros mendigos. No entanto, conforme se depreende da leitura, 

art. 70, § 1.º, item 1, da Constituição de 1891, a Carta Republicana excluiu os cidadãos 

brasileiros classificados como mendigos do direito fundamental democrático de sufrágio. 

Nesse sentido, muitos cidadãos foram excluídos de legitimarem as decisões políticas. 

Com o advento da Revolução de 1930, e com destaque da Revolução Paulista de 

1932, formou-se uma comissão para elaborar a nova Constituição. Apesar da efemeridade da 

Constituição de 1934, manteve-se a divisão de Poderes do Estado pelo federalismo, 

instituindo a democracia Liberal-Social (institui na Carta o Título da “Ordem Econômica e 

Social”) e promoveu uma centralização legislativa em favor da União. Igualmente à 

Constituição de 1891, além de excluírem as mulheres, o art. 108, parágrafo único, da Carta 

Republicana de 1934 excluía também os cidadãos brasileiros classificados como mendigos do 

direito fundamental democrático de sufrágio de legitimar as decisões políticas de Estado. 

Em 1937, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo, denominado ditadura varguista, e 

não o Estado de Direito, pois foram dissolvidos os órgãos constitucionais Legislativos. Também 

não se realizou o plebiscito determinado pelo Texto Constitucional previsto no art. 187 que 

rezava: “Esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida ao plebiscito nacional na 

forma regulada em decreto do Presidente da República”. Celso Ribeiro Bastos, ao comentar a 

inaplicabilidade da Constituição de 1937, parafraseou sobre dois autores, Francisco de Assis 

Alves e Wilson Accioli, para explicar a falta de legitimidade: 
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Inaplicabilidade da Constituição de 1937 

É bem de ver, contudo, que a importância de ser do Texto acabou por não 
ser grande, visto que não houve necessidade de pô-lo realmente em vigor. 
[...] 

Sem embargo, este plebiscito nunca se realizou. Segue-se que, em termos 
jurídicos, a Constituição jamais ganhou vigência, pois na verdade o que 
prevaleceu nesta época foi o chamado Estado Novo, estado arbitrário 
despojado de quaisquer controles jurídicos, onde primava a vontade 
inconteste do ditador Getúlio Vargas. 

3. Francisco de Assis Alves, As Constituições do Brasil, Revista, cit., p. 44: 
A par disso, a não-realização do plebiscito fez exsurgir uma trágica 
conclusão sobre a Carta de 1937; ela nunca existiu e o Presidente da 
República, por isso, exerceu, ao seu tempo, um governo de fato. 

A respeito muito bem observou o saudoso Wilson Accioli (Instituições, cit., 
p. 82), quando demonstrou que mesmo esses dispositivos nada mais eram 
do que também disposições isentas de qualquer repercussão na realidade 
que continuava, de resto, sempre submetida ao jugo de um regime 
autoritário. Vejamos o seu texto: 

“Interessante observar que a Carta de 1937 aparentava conservar os 
fundamentos basilares da democracia, mantendo inclusive as garantias dos 
cidadãos no elenco da Declaração dos Direitos dos Indivíduos e afirmando 
no seu art. 1.º a origem popular do poder, mas havia na realidade um 
patente hiato entre o que preconizava a Lei Maior e a sua concreta 
aplicabilidade, tanto assim é que nem se realizou o plebiscito preceituado 
no art. 187 nem se convocaram eleições imprescindíveis para a composição 
e funcionamento efetivo do Congresso Nacional. 

4. Francisco Campos, em entrevista dada ao jornal Correio da Manhã, 3 
mar. 1945: ‘O Ato Adicional não corresponde às transformações que se 
impunham à Constituição. A única Modificação introduzida de caráter 
democrático é a eleição direta. Essa modificação, entretanto, não é 
suficiente para integrar o Brasil num regime constitucional de caráter 
democrático’”.113 

Após a 2ª Guerra Mundial houve a reconstitucionalização do País,114 e a 

promulgação da Constituição de 1946 instituiu um Estado de Direito incorporando novos 

direitos coletivos e sociais, como educação e cultura entre outros direitos fundamentais. No 

entanto, ainda não estava consolidada a cultura e prática democrática participativa em nossa 

história constitucional. De todos os Presidentes anteriores115 no período republicano Juscelino 

 
                                                           
113  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., 102 e ss. 

114  MESQUITA, José. A reconstitucionalização. Revista de Cultura, Rio de Janeiro, ano X, n. 110, fev. 1936, p. 
121-123.  

115  Presidentes – 1889 – 1891 – Marechal Manuel Deodoro da Fonseca (Marechal Deodoro da Fonseca); 1891 – 
1894 – Marechal Floriano Vieira Peixoto (Marechal Floriano Peixoto); 1894 – 1898 – Prudente José de 
Morais Barros (Prudente de Morais); 1898 – 1902 – Manuel Ferraz de Campos Sales (Campos Sales); 1902 
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Kubitschek de Oliveira foi o primeiro presidente do Brasil eleito pelo voto direto do povo 

nascido após a Proclamação da República. 

No período eleitoral de 3 de outubro de 1960, o pleito foi vencido pelo candidato 

oposicionista Jânio Quadros, o matogrossense e ex-governador de São Paulo, com a reeleição 

de João Goulart à vice-presidente da República. Porém, a legitimidade democrática e a 

constitucionalidade desse período se agravaram quando houve a renúncia do Presidente Jânio 

Quadros no mesmo ano de sua posse (1961), quando o País entrou em profunda crise de 

legalidade e legitimidade institucional, e quem segundo a história constitucional e a 

Constituição vigente à época, promulgada em 1946, deveria substituí-lo sucessivamente à 

Presidência era o vice-presidente João Goulart.  

No entanto, João Goulart encontrava-se em uma viagem diplomática na República 

Popular da China, e os militantes oposicionistas a seu governo o acusaram de ser comunista, 

impedindo-o de assumir o mandato de Presidente da República, desrespeitando e violando a 

Constituição. Novamente apareceu a crise da legalidade e legitimidade democrática, vez que a 

oposição e grandes proprietários rurais consideravam o vice-presidente João Goulart, um 

político de esquerda e nacionalista, simpático aos sindicatos; logo, queriam impedir o seu 

retorno ao Brasil. Assim, houve um acordo político entre os apoiadores de João Goulart e a 

oposição, em especial dos militares e outros, pelo qual se instituiu o regime parlamentarista, 

passando então João Goulart a ser somente chefe de Estado. Em 1978, o cunhado de João 

Goulart, quando entrevistado por Moniz Bandeira, destacou: 

 
                                                           
 

– 1906 – Francisco de Paula Rodrigues Alves (Rodrigues Alves) 
1906 – 1909 – Afonso Augusto Moreira Penna (Afonso Penna); 1909 – 1910 – Nilo Peçanha (Nilo 
Peçanha); 1910 – 1914 – Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca (Marechal Hermes da Fonseca); 1914 – 
1918 – Wenceslau Brás Pereira Gomes (Wenceslau Brás) 
1918 – 1919 – Delfim Moreira da Costa Ribeiro (Delfim Moreira); 1919 – 1922 – Epitácio da Silva Pessoa 
(Epitácio Pessoa); 1922 – 1926 – Authur da Silva Bernardes (Arthur Bernardes); 1926 – 1930 – Washington 
Luís Pereira de Sousa (Washington Luís); 1930 – Junta governativa: General Tasso Fragoso, Gen. João de 
Deus Mena Barreto e Almirante Isaías de Noronha; 1930 – 1945 – Getúlio Dorneles Vargas (Getúlio 
Vargas); 1946 – 1951 – General Eurico Gaspar Dutra (Dutra); 1951 – 1954 – Getúlio Dorneles Vargas 
(Getúlio Vargas); 1954 – 1955 – João Café Filho (Café Filho).  
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Considerei e continuei considerando que o Congresso violou a Constituição, 
ao votar a emenda parlamentarista. Por esse motivo entendia que o III 
Exército, juntamente com a Brigada Militar e corpos de voluntários que 
pudéssemos armar, deviam avançar na direção do centro do País e da 
Capital da República. Estava convencido de que haveria maior resistência, 
podendo João Goulart, assumir a Presidência da República sem considerar 
quaisquer restrições ao seu mandato. A única medida excepcional que eu 
advogava era a dissolução do Congresso, por ter violado a Constituição, e a 
convocação simultânea de uma Assembléia Nacional Constituinte para 
dentro de 30 ou 60 dias no máximo.116 

O Presidente João Goulart perdeu vários poderes constitucionais entre os quais o 

de elaborar leis, orientar a política externa e elaborar a proposta orçamentária, entre outros 

garantidos pela Constituição de 1946, em virtude da reforma constitucional promovida pela 

Emenda Constitucional 4 (Ato Adicional)117 que institui o sistema parlamentar de governo, 

segundo a qual o Poder Executivo passaria a ser exercido pelo presidente da República – a 

quem caberia a escolha do primeiro Ministro – e por um conselho de Ministros, conforme 

redação dos arts. 22 e seguintes in verbis: 

Art. 22. Poder-se-á complementar a organização do sistema parlamentar de 
govêrno ora instituído, mediante leis votadas, nas duas casas do Congresso 
Nacional, pela maioria absoluta dos seus membros.  

Parágrafo único. A legislação delegada poderá ser admitida por lei votada 
na forma dêste artigo.  

Art. 23. Fica extinto o cargo de Vice-Presidente da República. 

Art. 24. As Constituições dos Estados adaptar-se-ão ao sistema parlamentar 
de govêrno, no prazo que a lei fixar, e que não poderá ser anterior ao 
término do mandato dos atuais Governadores. Ficam respeitados, 
igualmente, até ao seu término, os demais mandatos Federais, estaduais e 
municipais. 

Art. 25. A lei votada nos têrmos do art. 22 poderá dispor sôbre a realização 
de plebiscito que decida da manutenção do sistema parlamentar ou volta ao 
sistema presidencial, devendo, em tal hipótese, fazer-se a consulta 
plebiscitaria nove meses antes do têrmo do atual período presidencial.  

Brasília, em 2 de setembro de 1961. 

 
                                                           
116  BANDEIRA, Moniz. Brizola e o trabalhismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 1979. p. 84-85. 

117 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc04-
61.htm>. Acesso em: 20 out. 2011. Emenda Constitucional 4, de 02.09.1961, Ato Adicional. 
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Ao art. 22, parágrafo único, foi editada Lei Complementar 2, de 16 de setembro de 

1962. A Emenda Constitucional, em seu art. 2.º prescreve: 

Art. 2.º A Emenda Constitucional 4, de 2 de setembro de 1961, será 
submetida a “Referendum” popular no dia 6 de janeiro de 1963.  

§ 1.º Proclamado pelo Superior Tribunal Eleitoral o resultado, o Congresso 
organizará, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, o sistema de govêrno na 
base da opção decorrente da consulta.  

§ 2.º Terminado êsse prazo, se não estiver promulgada a emenda revisora do 
parlamentarismo ou instituidora do presidencialismo, continuará em vigor a 
Emenda Constitucional 4, de 2 de setembro de 1961, ou voltará a vigorar 
em sua plenitude, a Constituição Federal de 1946, conforme o resultado da 
consulta popular.  

§ 3.º Terão direito a votar na consulta os eleitores inscritos até 7 de outubro 
de 1962, aplicando-se à sua apuração e à proclamação do resultado da lei 
eleitoral vigente.  

Como se depreende da leitura dos dispositivos constitucionais e infracons-

titucionais citados, houve a previsão da realização de um referendum, e, no entanto, fizeram 

um plebiscito da década de 60, nove meses antes do fim do mandato de João Goulart, para 

decidir e legitimar a manutenção do sistema parlamentarista ou o retorno ao sistema 

presidencialista. Ocorre que diante de inúmeros fatos políticos, em 15 de setembro foi 

aprovada e no dia 16 de setembro publicada a lei complementar n.2 antecipando o plebiscito 

para 6 de janeiro de 1963, conforme citado anteriormente. 

Em 1963 houve o plebiscito,118 e o povo brasileiro optou pela volta e legitimação 

do regime presidencialista, culminando na edição da Emenda Constitucional 6, de 23 de 

janeiro de 1963119 restabelecendo o sistema presidencial de governo, conforme leitura do art. 

1.º: “Fica revogada a Emenda Constitucional 4 e restabelecido o sistema presidencial de 

 
                                                           
118  MELO, Demian Bezerra de. O plebiscito de 1963: inflexão de forças na crise orgânica dos anos sessenta. 

Dissertação de mestrado em História UFF – Universidade Federal Fluminense. Disponível em: 
<http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2009_Demian_Bezerra_de_Melo-S.pdf>. Acesso em: 22 
out. 2010.  

119  Emenda Constitucional 6, de 1963 e restabelece o sistema presidencial de govêrno. De acordo com o art. 2.º 
o § 1.º do art. 79 da Constituição passa a vigorar com o seguinte texto: “Em caso de impedimento ou vaga do 
Presidente e do Vice-Presidente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o 
Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. Brasília, em 23 de janeiro de 1963.”  
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govêrno instituído pela Constituição Federal de 1946, salvo o disposto no seu art. 61”. Kildare 

Gonçalves de Carvalho sobre esse período destaca: 

[...] setores conservadores e o Exército não aceitavam a posse do Vice-
Presidente João Goulart. Prevaleceu, no entanto, o bom senso quando se 
aprovou a Emenda Constitucional 4, de 2 de setembro de 1961 (Ato 
Adicional), instituindo o parlamentarismo. O art. 25 do Ato Adicional 
estabelecia que a lei complementar de organização do sistema parlamentar 
de governo poderia dispor sobre a realização de plebiscito que decidisse da 
manutenção do parlamentarismo ou da volta ao sistema presidencial, 
devendo, em tal hipótese, fazer-se a consulta plebiscitária nove meses antes 
do termo do atual período presidencial. Em flagrante desrespeito a esse 
dispositivo, fixou-se para o dia 6 de janeiro de 1963 a data para a realização 
do que a Lei Complementar 2, de 12 de setembro de 1962, chamou de 
“referendum popular”, restaurando-se, após acirrada campanha, o 
presidencialismo por antecipação inconstitucional do plebiscito, que, nos 
termos do Ato Adicional, deveria realizar-se em 1965. 

Consumou-se, pois, o presidencialismo, pela Emenda Constitucional 6, de 
23 de janeiro de 1963, caminhando o País, a partir daí, para a crise de 
1964.120 

Com um golpe de estado121 chamado pelos doutrinadores de Revolução de 1964 

(o poder constituinte, que se legitima por si mesmo), os militares ante a reação contra os 

propósitos “antidemocráticos do governo João Goulart” (na opinião dos militares) para a 

implantação de uma “República Sindicalista” com forte viés comunista, e com fundamento no 

art. 177 da Carta de 1946,122 encerrou o governo do presidente João Belchior Marques 

Goulart que havia sido, como afirmado anteriormente, eleito democraticamente vice-

 
                                                           
120  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. Teoria do Estado e da Constituição. 14. ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2008. p. 599-603. 

121  DEMIER, Felipe. A “Legalidade” do golpe. Revista História & Luta de Classes, Rio de Janeiro: ADIA, ano 
1, n. 1, abr. 2005. 

122  CF/1946 “Destinam-se as Forças Armadas a defender a Pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e 
a ordem”. Ora: se o Presidente ao pregar abertamente a quebra da constitucionalidade e a subversão, 
estimulando a luta de classes nas Forças Armadas, com flagrante ofensa, torne-se a frisar, à hierarquia e à 
disciplina (comício de 13 Mar 64, apoio a marujos sublevados e reunião de confraternização com Sargentos 
das FFAA e Polícias Militares, em 30 Mar 64), se colocava fora dos “limites da lei” (ver art. 176, da CF/46), 
em frontal testilha com as normas constitucionais, normas essas que as Forças Armadas eram obrigadas a 
garantir (art. 177, CF/46)... in: SORIANO NETO, Manoel. A Revolução de 31 de março de 1964 (Uma 
análise sumária de suas causas). Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Secretaria-geral do Exército 
Centro de Documentação do Exército. (C DOC EX/1973). Disponível em: 
<http://www.cdocex.eb.mil.br/site_cdocex/Arquivos%20em%20PDF/Revolucao64.pdf>. Acesso. 20 out. 
2011. 
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presidente na mesma eleição que conduziu Jânio da Silva Quadros. O regime estabeleceu 

profundas modificações na Constituição, por meio de emendas, atos institucionais e atos 

complementares, desfigurando o Texto Constitucional de 1946, o que modificou a 

organização política democrática do país, bem como a vida econômica e social da 

comunidade brasileira. Manoel Soriano Neto, Coronel de Infantaria e Estado-Maior, ao fazer 

uma análise sumária das causas da Revolução de 31 de março de 1964, destacou: 

O renomado jurista Francisco Campos foi o principal redator do Ato 
Institucional n. 1 (AI-1) e, neste documento que passou à história política 
do Brasil, usou o termo “revolução”. Vejamos o preâmbulo do Ato: “É 
indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de 
abrir no Brasil uma nova perspectiva sobre seu futuro. O que houve e 
continuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento 
das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica 
revolução”. No texto do precitado AI-1, encontra-se o seguinte: “Assim, a 
revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. Ela 
edita normas jurídicas, sem que nisto esteja limitada pela normatividade 
anterior à sua vitória”. Ainda no preâmbulo do Ato ficou expresso: “Fica, 
assim, bem claro, que a Revolução não procura legitimar-se através do 
Congresso”. Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do 
exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua 
legitimação.123 

  Após esses fatos, o Poder Legislativo Federal e não o povo elegeu 

indiretamente o Presidente da República, Marechal Castelo Branco, que cuidou de consolidar, 

em nova Constituição, a obra do movimento militar, o que se deu com a publicação do 

Decreto federal n. 58.198, de 15 de abril de 1966, constituída pelo Ministro Mem de Sá e 

pelos juristas Themístocles Cavalcanti, Seabra Fagundes, Orosimbo Nonato e Levi Carneiro. 

A Comissão de Juristas entregou o texto ao Ministro da Justiça Carlos Medeiros Silva, que 

procedeu à sua revisão, entregando-o ao Presidente Castelo Branco. 

 
                                                           
123  SORIANO NETO, Manoel. A Revolução de 31 de março de 1964 (Uma análise sumária de suas causas). 

Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Secretaria-geral do Exército Centro de Documentação do 
Exército. (C DOC EX/1973). Disponível em: 
<http://www.cdocex.eb.mil.br/site_cdocex/Arquivos%20em%20PDF/Revolucao64.pdf>. Acesso. 20 out. 
2011. “3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS POUCO LEMBRADAS a. O porquê do termo 
‘Revolução’ 1) Houve necessidade de se caracterizar o Movimento como de natureza revolucionária 
(implantação de uma Nova Ordem), tendo em vista o imprescindível respaldo jurídico para a investidura no 
exercício do Poder Constitucional”. 
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Assim, o Presidente da República Humberto de Alencar Castelo Branco, em 7 de 

dezembro de 1966, editou o Ato Institucional n. 4, AI-4, convocou o Congresso Nacional para 

a votação e promulgação do projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Juristas, que 

revogava definitivamente a Constituição de 1946, que já estava totalmente descaracterizada 

por ter recebido inúmeras emendas sem legitimidade popular. No dia 24 de janeiro de 1967, 

foi promulgada pelo Congresso Nacional uma nova Constituição, a quinta do período 

republicano.  

Entre as principais características jurídicas à Constituição de 1967 destacamos: a) 

concentração no Poder Executivo a maior parte do poder de decisão; b) conferir somente ao 

Executivo o poder de legislar em matéria de segurança e orçamento; c) estabelecer eleições 

indiretas para presidente da Republica, com mandato de cinco anos; d) abrir espaço para a 

decretação posterior de leis de censura e banimento entre outras medidas restritivas.  

O que retira mais uma vez a legitimidade democrática popular, apesar de o § 1.º 

do art. 1.º prescrever que “O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime 

representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 

“Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido”. Entretanto, identificamos o 

desrespeito aos direitos civis e políticos, individuais e coletivos e a ausência de um controle 

efetivo do exercício do poder político, em especial no processo legislativo como marcas da 

vigência constitucional. 

Os Constituintes de 1987, na discussão, votação e elaboração da Constituição de 

1988, pela primeira vez em nosso ordenamento, prescreveram que a iniciativa popular de lei 

em todos os níveis da federação permitiram aos cidadãos brasileiros que consolidassem do 

Estado Democrático de Direito. 
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1.3  Diário Poder Constituinte de 1987: interpretação histórica dos debates da 

proposta de iniciativa popular na Assembleia Nacional Contituinte 

  Já destacamos em outro estudo124 que Fernando Herren Aguillar faz a seguinte 

consideração sobre a relação da história e o direito: “O caminho a ser trilhado para a 

Constituição de um estatuto epistemológico crítico no direito passa pela história”.125 Uma 

análise das relações entre o direito e a história supõe uma tomada de posição na querela 

clássica em filosofia do direito, que Luis Recaséns Siches denomina o “drama entre a razão e 

o direito”.126 

Analisaremos os debates no Poder Constituinte Originário de 1987, uma vez que é 

a manifestação da soberania suprema da vontade política de nosso povo, que socialmente 

organizado culminou nas Emendas das “Diretas Já”, movimento que começou a discutir as 

eleições diretas no governo militar, no qual durante seis meses, até o resultado do Colégio 

Eleitoral em que Tancredo Neves consagrou-se Presidente da República pelo voto indireto, 

pondo o fim no período autoritário do regime militar, visando naquele tempo a limitação do 

poder estatal e a preservação da instituição de novos Direitos Fundamentais como o da 

iniciativa popular entre outros direitos e garantias no Estado Democrático de Direito, que será 

aprofundado no Capítulo II. 

 
                                                           
124  GONÇALVES JR., Jerson Carneiro. Educação política – Instrumentos de democracia participativa – 

Plebiscitos, referendos, iniciativa popular de leis, cit. 

125  AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência do direito. São Paulo: Max Limonad, 1996. p. 23-25 
– “A história pode ser considerada seja como disciplina teórica, seja como esforço de conhecimento pontual 
de um aspecto da realidade. No primeiro caso, chamemo-lo história teórica, a história aparece como a 
generalização teórica e metodológica do conhecimento histórico. No segundo caso, a história stricto sensu, 
trata-se de uma ciência aplicada. [...]. Ela se serve da história teórica na medida em que seus elementos 
chave são julgados importantes para a definição de uni estatuto epistemológico das ciências sociais. Num 
terceiro sentido, a história surge como elemento de uma certa posição axiológica no direito: no sentido de 
oposição ao mundo das ideias, a história representa uma vocação a privilegiar a dimensão material, empírica 
das ciências Àqueles que legitimamente se colocam a questão de saber por que o direito crítico necessita da 
história, é dispensável observar que a resposta constitui a preocupação central do autor. Ela se encontra, no 
entanto difusa nos parágrafos e capítulos que seguem”. 

126   SICHES, Recaséns Luis. Tratado general de filosofia del derecho. México: Porrua,1965. p. 422. Apud 
AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência do direito, cit., p. .73. 
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O poder instituidor do Estado, capaz de elaborar e instituir a primeira ou a 

estrutura jurídica de uma nova Constituição que possibilita a convivência das pessoas em 

comunidade é chamado constituinte. Segundo Kildare Gonçalves Carvalho é “poder político 

que antecede ao poder do Estado, e que não encontra justificativa em si mesmo, senão que 

depende de considerações extras e pré-jurídicas para se legitimar”.127 

Há necessidade de fazer distinção entre Poder Constituinte e os demais poderes 

constituídos para os objetivos almejados neste trabalho. O Poder Constituinte originário é 

inicial do ordenamento jurídico interno e criador da Constituição, e outro, denominado Poder 

Reformador é encarregado de alterá-la, circunstância que se verifica nas Constituições rígidas 

(e não nas flexíveis ou semiflexíveis como a brasileira de 1824) pela confusão existente entre 

poder constituinte e poderes constituídos.  

O Poder Constituinte trata-se de um poder superior e distinto dos demais poderes 

derivados e outros constituídos. Nesse sentido, o Poder Constituinte originário é também 

chamado por outros doutrinadores “poder de fato” (pois tem fundamento em si mesmo, não se 

baseando em normas jurídicas anteriores) ou de 1.º Grau ou Genuíno. O Poder Constituinte 

originário é a expressão do poder soberano popular de determinado povo em determinado 

momento histórico de um país. 

Ensina a experiência constitucional brasileira que o Poder Constituinte, 

confirmando as posições doutrinárias majoritárias, pode ser manifestado por meio de 

revolução ou por eleições (diretas ou indiretas, que geralmente selecionam os membros de 

uma Assembleia constituinte). 

Segundo a doutrina constitucional dominante o Poder Constituinte originário tem 

as seguintes características: inicial, pois não tem fundamento jurídico em nenhum outro poder 

constituído, havendo um rompimento com a ordem constitucional anterior, ocorrendo a 

criação de um novo Estado; autônomo, não se submete a limitações de natureza material; e 

incondicionado, não obedece nenhuma forma, razão pela qual esse poder é ilimitado. 

 
                                                           
127  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional didático, cit., p. 132. 
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Entretanto, Luis Carlos Sáchica entende que todo “poder é limitado. Não há poderes 

absolutos”.128 Vê-se pois que não há entendimento uníssono na doutrina quanto ao seu 

enquadramento no âmbito do poder constituinte. 

Há ainda que analisar detidamente o poder de Emenda à Constituição de 1988, e 

sendo uma das formas de manifestação do poder constituinte derivado razão do capítulo V; a 

Constituição brasileira de 1988 fixa as limitações materiais e procedimentais e outras ao poder 

de emendar em seu art. 60. Apesar de a Constituição de 1988 prescrever a iniciativa popular 

nas esferas federal, estadual e municipal, nada normatizou sobre a possibilidade ou proibição 

para o processo legislativo de Emenda à Constituição.  

Também será oportuno destacar o poder constituinte dos Estados-Membros da 

federação brasileira, chamado pela doutrina de poder constituinte derivado decorrente, dotado 

de autonomia legislativa e outras, observados os princípios constitucionais conforme art. 25 

da Constituição de 1988. É poder derivado, mas subordinado e condicionado à vontade 

constitucional de 1988, especialmente dos princípios que está sujeito a observar, reproduzindo 

normas constitucionais do processo legislativo constitucional.  

Por certo, para melhor compreender os temas próprios do Poder Constituinte 

derivado (decorrente e reformador), necessitamos aprofundar as questões referentes aos 

debates de iniciativa popular, em especial a relativa a emendas constitucionais discutidas na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e sua não postivação pelos constituintes.  

No processo de redemocratização da vida política nacional, e na aguda citação de 

Luís Roberto Barroso parafraseando Clèmerson Merlin Clève, “a vida é muito mais rica e 

complexa do que a melhor das teorias”.129 Nesse sentido o então Presidente da República José 

Sarney encaminhou mensagem ao Congresso Nacional, em 28 de junho de 1985, com a 

 
                                                           
128  SÁCHICA, Luis Carlos. Esquema para una teoría del poder constituyente. Bogotá, 1978. p. 49. 

129  BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 43. 
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proposta de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Aprovada pelo 

Legislativo, dela resultou a Emenda Constitucional 26, de 27 de novembro de 1985. 

Assim, os parlamentares eleitos no pleito de 15 de novembro de 1986 – 487 

Deputados Federais e 49 Senadores, e mais 23 dos 25 Senadores eleitos em 1982, num total 

de 559 –, deram início a mais um Poder Constituinte originário da história constitucional 

brasileira, em 1.º de fevereiro de 1987, data da instalação da Assembleia Nacional 

Constituinte,130 tendo-o concluído com sua promulgação em sessão solene em 5 de outubro de 

1988. É a razão do rompimento intencional com a ordem jurídica anterior, de 1967/1969, e 

iniciada pelo movimento organizado da comunidade brasileira chamado “Diretas já”. 

Teoricamente, sobre a ideia de se instituir um novo Estado Nacional e uma nova Constituição, 

Michel Temer destaca: 

Ressalte-se a ideia de que surge novo Estado a cada nova Constituição, 
provenha ela de movimento revolucionário ou de Assembleia popular. O 
Estado brasileiro de 1988 não é o de 1969, nem o de 1946, de 1937, de 
1934, de 1891, ou de 1824. Historicamente é o mesmo. Geograficamente 
pode ser o mesmo. Não o é, porém, juridicamente. A cada manifestação 
constituinte, editora de atos constitucionais como Constituição, Atos 
Institucionais e até Decretos (veja-se o Dec. 1, de 15.11.1889, que 
proclamou a República e instituiu a Federação como forma de Estado), 
nasce o Estado. Não importa a rotulação conferida ao ato constituinte. 
Importa a sua natureza. Se dele decorre a certeza de rompimento com a 
ordem jurídica anterior, de edição normativa em desconformidade 
intencional com o texto em vigor, de modo a invalidar a normatividade 
vigente, tem-se novo Estado.131 

O Poder Constituinte originário pode se expressar de duas formas: ou por meio de 

uma Assembleia Nacional Constituinte (ou convenção) ou por meio de outorga. A outorga 

caracteriza-se pela declaração unilateral do agente revolucionário, que autolimita seu poder. 

São exemplos da história constitucional brasileira de Constituições outorgadas de 1824, 1937 

e Ato Institucional n. 1, de 1964.  

 
                                                           
130   O Deputado Federal Ulysses Guimarães, do então PMDB de São Paulo, foi eleito seu Presidente, na 2ª 

sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 2 de fevereiro de 1987, por 425 contra 69 votos dados a 
Lysâneas Maciel, do PDT-RJ. Contabilizam-se então 28 votos em branco. Com o, a Instituição de uma 
Assembleia Nacional Constituinte de modo a invalidar a normatividade vigente, tem-se segundo a doutrina 
Constitucional pátria um novo Estado. 

131  TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 35. 
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A Assembleia Nacional Constituinte resulta da deliberação da representação 

popular, devidamente convocada para firmar um ou novo texto constitucional. Essa 

Assembleia, segundo a doutrina constitucional, nasce da deliberação da representação 

popular, devidamente convocada, para estabelecer o texto organizatório e limitativo de Poder. 

Afirma a maioria da doutrina constitucional brasileira, como Alexandre de Moraes, que “são 

exemplos as Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946, 1967 e 1988”.132 

Haverá Poder Constituinte tanto no surgimento de uma primeira Constituição, 

quanto na elaboração de qualquer Constituição posterior. A ideia da existência de um Poder 

Constituinte é o suporte lógico de uma Constituição superior ao restante do ordenamento 

jurídico e que, em regra, não poderá ser modificada pelos poderes constituídos. Fato é que o 

Poder Constituinte, único e anterior aos demais poderes é fonte da autoridade dos poderes 

constituídos que serão analisados oportunamente no presente trabalho.  

A preocupação da análise das discussões e debates na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987 é a de reviver a vida real de discussão do tema “iniciativa popular” em 

sua singularidade específica daquele momento histórico, para assim compreender melhor o 

processo legislativo constitucional, donde o verdadeiro objeto da História constitucional 

brasileira, da qual os constituintes representantes do povo e juristas são os protagonistas.  

Vislumbrar as diversas correntes políticas desenvolvidas durante a Assembleia 

Nacional Constituinte auxilia o intérprete da norma constitucional a conhecer e entender as 

discussões e o conjunto de forças políticas, ideológicas e econômicas, operantes na 

comunidade brasileira na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, que decisivamente 

condicionaram a positivação da iniciativa popular pela primeira vez em nossa Constituição. 

Nesse sentido, a contribuição dos debates proferidos pelos constituintes e juristas mostra-se 

inestimável. Contudo, devemos reconhecer a inaptidão dos métodos clássicos, como o 

histórico, no fornecimento de todas as soluções, preconizando não só a plenitude lógica, mas 

 
                                                           
132  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2001. p. 37. 
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também a plenitude axiológica do ordenamento jurídico. A ciência como “a filosofia parte da 

experiência das coisas criadas”.133  

O regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte foi aprovado no dia 24 

de março de 1987, tendo até então a Assembleia trabalhado sob a égide de normas provisórias 

editadas no dia 6 de fevereiro do referido ano. A Assembleia Nacional Constituinte de 1987 

preferiu não partir de um projeto já elaborado, como ocorrera em muitas Constituições 

brasileiras anteriores (1824, 1891, 1934, 1937). Os trabalhos da comissão convocada pelo 

governo para analisar nosso objeto de estudo (iniciativa popular) ganhou o nome do seu 

presidente, “Afonso Arinos”. 

A opção do constituinte brasileiro foi pela formação de 24 subcomissões 

incumbidas de dar início à elaboração da futura Constituição de 1988. Pelo relatório até agora 

feito, dá para se perceber o erro fundamental da Constituinte: um trabalho formal detalhista, 

minucioso, típico da espécie de constituição analítica. A este fenômeno não foi estranho o 

próprio fato de a maioria dos parlamentares serem inexperientes em matéria de iniciativa 

popular de lei, esquecendo-se da lição de que por melhor que sejam as teorias e requisitos 

formais de um direito mesmo que popular, “a vida é muito mais rica e complexa” para seu 

exercício. A análise dos debates no Plenário da Câmara dos Deputados sobre a iniciativa 

popular entre juristas e constituintes se encontra em anexo no presente trabalho (Anexo I). O 

processo histórico, segundo Uadi Lammêgo Bulos: 

é lembrado pelos estudiosos no que tange à interpretação da Constituição. 
Pauta-se na investigação dos antecedentes históricos da norma. Os trabalhos 
de feitura do projeto de lei, a justificação, a exposição de motivos, 
discussão, emendas, aprovação e as codições culturais e psicológicas que 
resultaram na elaboração da lei (occasio legis) são fatores sopesados na 
análise historiológica do processo legislativo, propiciando uma fonte 
interpretativa.134 

 
                                                           
133  REALI, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. 5. ed. São Paulo: 

Paulus, 1991. p. 547. “[...] a filosofia parte da experiência das coisas criadas [...] o conhecimento filosófico, 
se utiliza somente a razão [...]”. 

134  BULOS, Uadi Lammêgo. Manual de interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 23. 
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Diante da análise dos projetos de lei apresentados pelos constituintes na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987 (Anexo I) e da redação final positivada na 

Constituição de 1988, entenderam os constituintes ser necessário impedir que iniciativa 

popular fosse ampliada e diminuíram sua participação não permitindo a legitimidade de sua 

iniciativa no processo legislativo constitucional de Emenda via emenda constitucional por 

motivos não técnicos como previsto para a esfera federal, estaduais e municipais, mas 

políticos. 

O método usado pelo povo para escolher seus representantes é, em regra, 

irracional, que é simbolizado pela empatia, magnetismo e por injunção afetivas. Assim como 

qualquer relação humana, as afinidades iniciais são muitas (aqui, entre parlamentares 

representantes do povo no Poder Legislativo e Executivo federal, distrital, estaduais e 

municipais e a vontade popular). No entanto, as são antes da eleição, porque depois das 

eleições essas afinidades no exercício do poder desaparecem como regra, e as diferenças 

aparecem. A vontade popular de mais participação na tomada de decisões na vida política, 

controle, transparência e prestação de contas do que fora prometido vem à tona ante a 

realidade nua e crua da vida dos cidadãos. 

Nesses casos citados, fica evidente que o Poder Legislativo não poderá “fingir” 

que o constituinte de 1987 atuou no interesse do povo brasileiro ao prescrever 

constitucionalmente um direito fundamental de iniciativa popular difícil de ser exercido no 

plano federal, estadual e municipal e omitir constitucionalmente a possibilidade de participar 

e iniciar o processo legislativo de Emenda à Constituição e no plano distrital ferindo o 

princípio da isonomia entre parlamentares e os cidadãos que se igualam apenas na iniciativa 

do processo legislativo federal das leis ordinárias e leis complementares, conforme art. 61 e 

outras normas da Constituição de 1988.  

A relevância da evolução normativa constitucional brasileira, no âmbito da 

iniciativa popular, e a experiência adquirida na redação e elaboração de dois projetos 

municipais de lei de iniciativa popular nos permite discutir teoricamente e permitindo 

inevitáveis desdobramentos teóricos e práticos, na esfera federal, distrital, estadual, municipal 
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e mudança para inclusão da permissão de iniciativa pelo cidadão como legitimado a propor 

emenda constitucional. 

Conclui-se da análise da discussão dos debates sobre a iniciativa popular de 

juristas e constituintes que ainda há de se considerar que a ideia de democracia participativa 

de iniciativa popular de lei prevaleceu nos Estados Unidos, e em outras Constituições 

ocidentais sofreu atenuações, sendo acolhida em muitos países. A questão voltará a ser tratada 

logo adiante. Como assevera Konrad Hesse, citado por Gilmar Ferreira Mendes: “A 

Constituição contribui para continuidade da ordem jurídica fundamental, na medida em que 

impede a efetivação de um suicídio do Estado Democrático sob a forma de legalidade”.135 

Veremos no desenvolvimento deste trabalho que nas discussões da Assembleia 

Nacional Constituinte sobre a iniciativa popular de lei, muitos parlamentares e 

constitucionalistas como Afonso Arinos de Mello Franco, Dalmo de Abreu Dallari e outros 

refletem estilos de personalidades que usaram seus conhecimentos e experiências para o bem 

da comunidade brasileira, contribuindo em muito com seus estudos e posições democráticas a 

favor da participação mais direta dos cidadãos no amadurecimento da democracia brasileira e 

colocaram os ideais de filósofos políticos e instituições de outros povos em confronto com 

constituintes conservadores, influentes e contrários aos ideais democráticos e do projeto de 

iniciativa lei popular. 

Por certo, como a perspectiva do tempo demonstra, pode-se ver hoje que, afinal de 

contas, influenciaram sobremaneira os constituintes de 1987 e que suas participações não 

foram um fracasso absoluto, empenharam-se em requerer a paz e a justiça social, lutaram e 

engajaram nas questões de seu tempo e demonstraram que jamais perderam a fé no poder da 

vontade dos cidadãos, tanto é assim que o legislador constituinte prescreveu pela primeira vez 

na Constituição brasileira de 1988 a iniciativa popular de lei nas esferas federal, estaduais e 

municipais (deixando de prescrever para o Distrito Federal e para o processo legislativo de 

Emenda à Constituição, não se tratando de caso de lacuna) como instrumento de direito 

fundamental político dos cidadãos brasileiros que, se reformada e facilitada 

 
                                                           
135  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional, cit., p. 1079.  
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procedimentalmente, pode captar a vontade popular e transpô-la para os textos da 

Constituição Federal e estaduais e da legislação infraconstitucional nacional, distrital, estadual 

e municipal, exercendo uma maior função política pedagógica e educativa de nosso povo nas 

tomadas de decisões do poder como quer a Constituição de 1988. 

  Vê-se, pois, que Poder e Direito são dois valores sociais concebidos para se 

harmonizarem.136 Entretanto, muitos parlamentares eleitos pelo sistema democrático 

representativo ainda agem contra ele ao dificultarem a efetivação da chamada “lei de ficha 

limpa”, bem como em abrandar as penas aplicadas aos maus parlamentares detentores de 

representação em nome do povo brasileiro, entre outros temas, como o voto aberto dos 

parlamentares. 

O poder jurídico em matéria constitucional encontra-se inteiramente preservado 

na noção do valor expresso no vocábulo soberania (poder soberano). Inúmeras são as teorias 

ao longo do tempo que procuram explicar a existência do Estado e sua importância para a 

humanidade. Entretanto, se nos propomos a analisar e identificar tanto do ponto de vista 

teórico como prático o significado e resultados da análise da expressão “Todo o poder emana 

do povo” (CF/1988, art. 1.º, parágrafo único), devemos fazê-lo segundo certo prisma, ou, por 

outras palavras, segundo um valor constitucional, para posteriormente analisá-lo por meio de 

princípios para se chegar a sua correta interpretação e aplicação. Importante destacar que a 

Constituição de 1988 menciona expressamente pela primeira vez em seu preâmbulo os 

“valores” do Estado Democrático: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade [...]. 

 
                                                           
136  DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e constituinte, cit. 
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  O Preâmbulo, conforme entendimento jurisprudencial do STF,137 não é norma 

jurídica, adotando a tese jurídica de Jorge Miranda e de outros doutrinadores da irrelevância 

jurídica do Preâmbulo, logo não serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. 

Entretanto, o Preâmbulo não se situa no domínio do direito, mas pelo menos da política ou da 

história constitucional brasileira, conferindo legitimidade que será analisada mais adiante. 

Assim, os valores são “justificadores” do sistema. 

A consequência desse entendimento é que o Preâmbulo não serve de parâmetro 

para o controle de constitucionalidade das leis, por não se situar no domínio do direito, mas 

sim da política ou da história. Os valores jurídicos são constituídos pelas valorações reais 

vigentes numa comunidade em dado momento e em uma determinada época. A ciência do 

direito só analisa o valor quando positivado implícita ou explicitamente em uma fonte de 

direito ou instituição jurídica como a Constituição. 

Maria Helena Diniz observa: “A valoração jurídica restringe-se à valoração das 

normas jurídicas, fundadas em valorações positivas de uma comunidade, e à materialidade do 

substrato”.138 Assim, é de se destacar a sociologia jurídica para a compreensão deste momento 

histórico da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse sentido destaca Regis de Morais: 

Toda sociedade é um pacto de valores que dinamiza a relação entre direitos 
e deveres, exigindo normas que visem impedir que seja a diversidade de 
interesses transformada em hostilidade e caos. O fato jurídico pode 
apresentar, por si mesmo e no âmbito de suas evidências singulares, algum 
sentido. Mas ele só pode alcançar sua plenitude de significação quando 
integrado no amplo complexo cultural e social. Como é nas sociedades 
humanas que o Direito se desenvolve, nestas atingindo maior refinamento e 
sutileza, e considerando-se que as culturas “falam” de suas crenças, 
convicções e projetos por meio do Direito, será muito importante que todo 
jurista busque ampliar sua visão quanto à organização cultural e quanto à 
problemática social.139 

 
                                                           
137  ADI 2.076, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 08.08.2003) “Preâmbulo da Constituição: não constitui norma 

central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição 
Estadual, não tendo força normativa”. 

138  DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 138. 

139  MORAIS, Regis. Sociologia jurídica contemporânea. São Paulo: Alinea, 2009. p. 22. 
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Quando os representantes do povo estiveram reunidos na Assembleia Nacional 

Constituinte, esses se constituíram em poder soberano assumindo em seu preâmbulo a forma 

de Governo (democracia), fazendo com que as presentes e futuras gerações cumpram o que a 

geração do momento histórico constituinte de 1987 assumiu ao instituir o poder constituinte 

originário, estabeleceu entre tantos objetivos para manutenção da paz social na convivência 

em grupo.  

Poder soberano e Estado Democrático, entre outros temas, assumem os valores de 

como o fenômeno poder jurídico será exercido aos seus semelhantes. Assim, os valores 

assumidos pela Constituição de 1988 são essencialmente políticos. Eduardo Silva Costa 

ensina-nos que “[...] os valores constituem o âmago de toda a Constituição. Esta, em suma, é 

o complexo valorativo mais significativo do universo politico-cultural de uma nação [...]”.140 

O preâmbulo contém o espírito da Constituição, é dizer, os valores, a opção da 

Constituição de 1988 por uma democracia, que ora se manifesta por meio da democracia 

representativa, ora pela democracia semidireta e em outros momentos pela democracia direta 

a ser analisada no capítulo II, em que há participação direta dos cidadãos nas tomadas de 

decisões fundamentais do Estado.  

O que nos interessa aqui na análise da expressão “Todo o poder emana do Povo...” 

é que o agir do intérprete seja inexoravelmente pautado por valores, independentemente da 

natureza que se atribua a estes. Francisco Meton Marques de Lima assevera que: “Em relação 

ao Direito, este deve ser considerado um instrumento de realização dos valores. O reingresso 

das considerações de valor na interpretação da norma representa mais um giro cultural, pelo 

qual o jurista se despe de preconceitos pretensamente científicos para reconhecer a verdadeira 

identidade do direito com o lado intuitivo e sentimental do ser humano”. 

 
                                                           
140  COSTA, Eduardo Silva. Os valores e a Constituição de 1988. Revista de Informação Legislativa, n. 109, p. 

64. O autor acrescenta, ainda, que a ordenação constitucional dos valores somente e possível em Estados 
democráticos de direito, pois em Estados autoritários dá-se apenas a imposição (e não ordenação) de 
diretrizes para a estabilização das relações políticas. 
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Os valores consagrados constitucionalmente, por óbvio, variam conforme o poder 

político em exercício. Nos Estados Democráticos contemporâneos, parlamentares e 

constitucionalistas do novo milênio ocidental, mais do que nunca consideram a democracia 

uma arte. A iniciativa popular de lei (independentemente da esfera federal, estadual, distrital e 

municipal), é uma arte de lidar com pessoas da comunidade de forma construtiva, criando o 

espírito de grupo, um sentimento de pertencer, uma identidade de povo unido, de missão 

legislativa oriunda da democracia participativa em prol de um grupo que pode ser 

determinado ou indeterminado, com objetivos e propósitos comuns oferecendo legitimidade 

às decisões políticas. É o que demonstraremos mais adiante na nossa proposta de tese de 

reforma constitucional referente à iniciativa de projeto de lei pelo cidadão. 

Promulgada a Constituição de 1988, analisaremos muitos princípios vinculados ao 

tema, entre os quais, o princípio da supremacia constitucional que requer a conformidade de 

todas as situações jurídicas aos princípios e preceitos da Constituição. Sendo o poder 

constituinte originário expressão da soberania popular, passamos a analisar seu conceito e sua 

amplitude. 

1.4 A Constituição de 1988, parágrafo único do art. 1.º: soberania popular e 

iniciativa popular 

O povo pode ser reconhecido como o titular do Poder Constituinte mas não 
é jamais quem o exerce. É ele um titular passivo, ao qual se imputa uma 
vontade constituinte sempre manifestada por uma elite. – MANOEL 

GONÇALVES FERREIRA FILHO citado por ALEXANDRE DE MORAES141 

As teorias jurídicas são as explicações científicas dos fatos. Em muitos momentos 

as teorias são levantadas para explicar vários fatos conectados em um só fenômeno – o Poder 

e seus agentes que regulamentam o Direito. É o caso do fenômeno da soberania em que 

existem diversas teorias142 entre os quais podemos destacar: 1. teoria da soberania absoluta do 

 
                                                           
141  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves apud MORAES, de Moraes. Curso de direito constitucional. São 

Paulo: Atlas, 2003. p. 55.  

142  Salientamos que várias livros de autores brasileiros de Ciência Política e Teoria Geral do Estado analisam o 
assunto da soberania, entre os quais: AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. 41. ed. São Paulo: 
Globo, 2001. p. 82 e ss.; BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 110. 
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rei (ou teoria do direito divino sobrenatural);143 2. teoria da soberania do Estado; 3. teoria da 

soberania nacional;144 4. teoria da soberania popular145 entre outras.  

 
                                                           
 

nota 15; DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002; 
MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 32 e ss. 

143  GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. nota. 3, p. 171. A teoria da soberania absoluta do rei, ou teoria do direito divino sobrenatural, é 
fruto das teoria desenvolvidas no Estado moderno e está diretamente ligada ao processo de construção do 
conceito de soberania. É uma doutrina teocrática onde o rei era escolhido por Deus e não estava subordinado 
a nenhuma outra autoridade. Essa teoria foi defendida por Jean Bodin. Segundo Goyard-Fabre na p. 23. “É 
com Bodin que, pela primeira vez na história da doutrina política, o conceito de soberania conota a essência 
da república: esse conceito não só define sua especificidade, distinguindo-a de qualquer outra comunidade, 
mas a designa como Estado no sentido moderno da palavra, o que quer dizer que faz dela uma entidade 
política cuja prerrogativa já não é, como para os reis da Idade Média, jurisdicional, mas legisladora”. 

144  A teoria da soberania nacional afasta-se da teoria teocrática de poder. Funda-se em uma teoria democrática 
que se apresenta com o constitucionalismo liberal do século XVIII, sobretudo na França. É uma teoria que é 
oposição ao princípio da potestade real (MALBERG, R. Carré de. Teoría general del Estado. 2. ed. México: 
UNAM, Facultad de Derecho-Fondo de Cultura Económica, 1998. p. 67 e ss.). Segundo Caté Malberg, a 
soberania da nação foi formulada com uma dupla ideia fundamental que consiste, em: “1. El rey no puede 
ser propietario de la soberanía; carece de poder para ello. La soberanía no puede ser el bien propio de nadie. 
La soberanía o potestad estatal, en efecto, no es más que el poder social de la nación, un poder esencialmente 
nacional en el sentido y por el motivo de que se funda únicamente en las exigencias del interés de la nación y 
de que no existe sino en ese interés nacional... Más exactamente, en derecho debe decirse que los 
gobernantes, propiamente hablando, no poseen la soberanía misma, sino que, y es muy distinto, sólo tienen 
el ejercicio de ella; no están investidos más que de una simple competencia, y en este sentido, sólo son 
administradores de un bien extraño, de un poder que es puramente el de la nación. Este es el primer sentido 
del principio de la soberanía. 2. Por otra parte, la Asamblea nacional formula y consagra la idea, no menos 
importante, de que entre los hombres que componen la nación, ninguno puede pretender el ejercicio del 
poder soberano fundándose en un derecho de mando innato en su persona, o alegando, bien sea una 
superioridad personal, bien una vocación personal para este ejercicio. En efecto, la soberanía es propiamente 
el derecho que tiene la comunidad nacional de hacer respetar sus intereses superiores por medio de su 
potestad, también superior; es, por consiguiente, un derecho que sólo pertenece a la nación”. 

 O principal filósofo da soberania nacional é Jean-Jacques Rousseau, que a associa à vontade geral, 
equivalente à soma de todas as vontades individuais, a soberania. Para este pensador francês, ao indivíduo 
caberia um duplo papel: de súdito, uma vez que todo indivíduo é subordinado ao poder soberano que detém 
a mais ampla forma de jurisdição dentro de um território, a jurisdição nacional nos aspectos administrativo, 
legislativo e judiciário; e de cidadão, pois integra e ajuda a compor a vontade geral. 

145  MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado, cit., nota 22, p. 32. O referido autor destaca que a teria da soberania 
popular é uma teoria que tenta limitar os poderes dos reis monarcas absolutos com fundamento na 
providência divina: “o poder civil corresponde com a vontade de Deus, mas promana da vontade popular -
omnis potestas a Deo per populum libere consentientem-, conforme com a doutrinação do Apóstolo São 
Paulo e de São Tomás de Aquino”. Segundo Goyard-Fabre, ob. cit., nota 3, p. 175 essa teoria tem seus 
fundamentos no século XIV – com Marsílio de Pádua – e resnasce no século XVI – com Bellarmino, Suárez. 
O autor comenta o pensamento de Francisco Suárez (1548-1617): “Como todo jesuíta, Suárez acreditava na 
origem divina da soberania, assim declarada ‘de direito natural’. Mas, se, no seu De legibus (1612), ele 
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Também podemos discorrer sobre as várias teorias que analisam as limitações da 

soberania, tais como a teoria do: 1. direito natural, 2. direito grupal, 3. internacional 

(coexistência pacífica dos Estados ou também denominada limitações impostas pelo interesse 

maior da humanidade).146 José Luiz Quadros de Magalhães destaca com propriedade que 

A palavra soberania tem sua raiz no francês antigo souverana, que por sua 
vez deriva do baixo latim superanus, significando superioridade. Bodin pela 
primeira vez utiliza o termo souveraineté para no século XVI designar o 
poder supremo da república.147 

  Angel Modesto Paredes ensina que “la noción de soberania comprende: la idea 

de igualdad entre los Estados, la de su libertad y la de de su independencia”.148 Segundo Emer 

de Vattel “De todos os direitos que uma nação pode possuir, aquele que, sem dúvida é o mais 

precioso é a soberania”.149 A soberania tem, segundo a doutrina, as seguintes características 

citadas por André Lupi150 com base em Jean Bodin em sua obra Os seis livros da 

 
                                                           
 

acompanha a tradição tomista ao caracterizar o Estado como potência pública e lhe reconhecer como critério 
essencial ser supremus in suo ordine -isto é, absolutamente soberano ‘em sua ordem’, portanto, neste mundo 
–, insiste particularmente, talvez seguindo Marsílio de Pádua, em dois pontos: em primeiro lugar, a soberania 
se insere por natureza no corpus politicum, isto é, no conjunto do povo que, ainda que por via 
consuetudinária, se limita a confiar o seu exercício ao monarca; em segundo lugar, essa soberania, suprema e 
absoluta, da qual o corpo público é o lugar por excelência, longe de fazer com que o príncipe seja solutus 
legibus, impõe-lhe obediência às leis do Estado: em conformidade com a finalidade da ‘coisa pública’, que é 
o ‘bem comum’, a soberania, apesar de ser absoluta, é por isso mesma limitada”. 

146  JO, Hee Moon; SILVA SOBRINHO, Marcelo da. Soberania no direito internacional: evolução ou 
revolução? Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 41, n.163, jul/set. 2004. p. 27 Disponível em: 
<http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/975/4/R163-01.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2009. “[...] poder-
se-ia aduzir prematuramente que o Direito Internacional não se preocupa com o conceito de soberania 
interna. Porém, como o Direito Internacional foi e vem sendo formado conforme as necessidades da 
sociedade internacional, impõe-se a limitação ao poder soberano tanto em seu âmbito internacional quanto 
em seu âmbito doméstico.” 

147  MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. t. II, p. 
123. 

148  PAREDES, Angel Modesto. Las últimas Trasnformaciones de Derecho Internacional. Buenos Aires: Roque 
Depalma Editor, 1961. p. 55.  

149  VATTEL, Emer de. O direito das gentes. Prefácio e Tradução: Vicente Marotta Rangel. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2004. p. 22. 

150  LUPI, André Lipp Pinto Basto. Soberania, OMC e Mercosul. São Paulo: Aduaneiras, 2001. p. 41. 
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República:151 1. Una e indivisível inicialmente destacada por Rousseau152 (porque não pode 

existir mais de uma autoridade soberana em um mesmo território); 2. Inalienável (a vontade é 

personalíssima: não se aliena, não se transfere a outrem.); e 3. Imprescritível (não se concede 

soberania temporária, é dizer, por tempo determinado, razão do fato de a soberania não poder 

sofrer limitação no tempo). Segundo Hildebrando Accioly 

A soberania interna compreende os direitos: a) de organização política, ou 
seja, o de escolher a forma de governo, adotar uma constituição política, 
estabelecer, enfim, a organização política própria e modificá-la à vontade, 
contanto que não sejam ofendidos os direitos de outros Estados; b) de 
legislação, ou seja, o de formular as próprias leis e aplicá-las a nacionais e 
estrangeiros, dentro, naturalmente, de certos limites; c) de jurisdição, ou 
seja, o de submeter à ação dos próprios tribunais as pessoas e coisas que se 
achem no seu território, bem como o de estabelecer a sua organização 
judiciária; d) de domínio – em virtude do qual o Estado possui uma espécie 
de domínio eminente sobre o seu próprio território. A soberania externa 
compreende vários direitos, entre os quais se salientam: o de ajustar tratados 
ou convenções, o de legação ou de representação, o de fazer a guerra e a 
paz, o de igualdade e o de respeito mútuo.153 

  Na época contemporânea, nítidos são os exemplos de “tensões” internacionais 

e nacionais que vivemos e que nos remetem a uma reflexão sobre o fenômeno da soberania e 

da construção e reavaliação diante do processo que analisa seu conceito.154 Analisaremos 

somente o fenômeno da soberania popular, destacando os aspectos internacionais, mas nos 

deteremos mais precisamente no plano interno nacional analisando o instituto e as limitações 

constitucionais e infraconstitucionais de seus instrumentos de exercício e de seus direitos 

deles decorrentes. O Título I da Constituição de 1988, “Dos Princípios Fundamentais”, 

enumera entre os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, da soberania e 

da cidadania. A par disso destacaremos o princípio da unidade da Constituição, pois as 

 
                                                           
151  BODIN, Jean. Los seis libros de la República. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2000. Libro I, cap. X: De los 

verdaderos atributos de la soberanía. 

152  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Os pensadores: Rousseau. São Paulo: Nova Cultural, 2000. 
v. 1, p. 87. Para Jean Jacques Rousseau, “A soberania é indivisível pela mesma razão por que é inalienável, 
pois a vontade ou é geral, ou não o é; ou é a do corpo do povo, ou somente de uma parte. No primeiro caso, 
essa vontade declarada é um ato de soberania e faz lei; no segundo, não passa de uma vontade particular ou 
de um ato de magistratura, quando muito, de um decreto”.  

153  ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 105. 

154  KRITSCH, Raquel. Soberania: a construção de um conceito. São Paulo: Humanitas (FFLCH/USP) – 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002. p. 369-371. 
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normas constitucionais devem ser consideradas não isoladamente, mas como preceitos 

integrados num sistema interno unitário de regras e princípios. Inicialmente, os princípios 

contidos na Constituição Federal de 1988, ressalta Celso Ribeiro Bastos, em resumo: 

são os princípios constitucionais aqueles valores albergados pelo Texto 
Maior a fim de dar sistematização ao documento constitucional, de servir 
como critério de interpretação e finalmente, o que é mais importante, 
espraiar os seus valores, pulverizá-los sobre todo o mundo jurídico. Os 
princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores fundamentais 
da ordem jurídica. Isso só é possível na medida em que estes não objetivam 
regular situações específicas, mas sim desejam lançar a sua força sobre todo 
o mundo jurídico. Alcançam os princípios essa meta à proporção que 
perdem o seu caráter de precisão de conteúdo, isto é, conforme vão 
perdendo densidade semântica, eles ascendem a uma posição que lhes 
permite sobressair, pairando sobre uma área muito ampla do que uma 
norma estabelecedora de preceitos. Portanto, o que o princípio perde em 
carga normativa ganha como força valorativa a espraiar-se por cima de um 
sem-número de outras normas.155 

Doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destacam que os 

princípios constitucionais “informam o ordenamento constitucional”156 e “são normas 

jurídicas de um determinado direito”.157 Uma entre as muitas características dos princípios 

constitucionais é a indeterminação dos textos, ou seja, a possibilidade de portar vários 

sentidos e comportar mais de uma interpretação na aplicação de uma norma. 

Essa é razão de Celso de Mello ter uma opinião diferente de Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho. Ensina o referido autor que as Assembleias Constituintes “não titularizam o 

poder constituinte. São apenas órgãos aos quais se atribui, por delegação popular, o exercício 

dessa magna prerrogativa”.158 Conforme se depreende do discurso do constituinte de 1987 

José Paulo Bisol, a soberania foi, na constituinte de 1987, e continua sendo no início do 

 
                                                           
155  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., p. 161. 

156  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp>. Acesso em: 25 out. 2009. STF. 
(MS 26.604, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 04.10.2007, Plenário, DJE de 03.10.2008.) No mesmo 
sentido: MS 26.602, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 04.10.2007, Plenário, DJE de 17.10.2008; MS 
26.603, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 04.10.2007, Plenário, DJE de 19.12.2008. 

157  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp>. Acesso em: 25 out. 2009. (ADI 
246, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 16.12.2004, Plenário, DJ de 29.04.2005.) 

158  MELLO FILHO, José Celso. Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 14.  
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século XXI, muito analisada, discutida pelos teóricos da Ciência Política e o Direito, em 

especial o Constitucional, razão pela qual Norberto Bobbio ressalta: 

Direito e Poder. Poderíamos começar esta história paralela a partir de duas 
obras fundamentais de Platão, As Leis e A República, que podem ser 
exemplarmente consideradas – a primeira, uma obra sobre direito; a 
segunda, sobre política; – completando-se reciprocamente, ainda que 
partam de planos distintos. Entre as obras mais conhecidas de Cícero, uma 
intitula-se De legibus, a outra De República. Ao longo da história do 
pensamento político, alternam-se obras sobre as leis que regulam os 
Estados, hoje, diríamos dedicadas ao direito público, obras sobre o governo 
e suas diversas formas históricas, e outras mais, nas quais o aspecto jurídico 
e o aspecto político são mostrados conjuntamente.159 

  A Constituição de 1988160 prevê em seu texto como princípio fundamental a 

“soberania” (art. 1.º), mais adiante prescreve a locução “soberania dos veredictos” (art. 5.º, 

 
                                                           
159  BOBBIO, Norberto. O tempo da memória. Tradução de Daniela Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 

154. 

160  A Soberania nas Constituições brasileiras: 

 1824: “Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos Brazileiros. Elles formam 
uma Nação livre, e independente, que não admitte com qualquer outra laço algum de união, ou federação, 
que se opponha á sua Independencia”. 

 1891: “Art 15. São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos 
e independentes entre si”.  

 1934: “Art 3.º São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si. 

 § 1.º É vedado aos Poderes constitucionais delegar suas atribuições. 

 § 2.º O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro”. 

“Art 178. A Constituição poderá ser emendada, quando as alterações propostas não modificarem a estrutura 
política do Estado (arts. 1º a 14, 17 a 21); a organização ou a competência dos poderes da soberania 
(Capítulos II III e IV, do Título I; o Capítulo V, do Titulo I; o Título II; o Título III; e os arts. 175, 177, 181, 
este mesmo art. 178); e revista, no caso contrário.” 

 1937: “Art. 122. 13) não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas estabelecidas ou agravadas na lei nova 
não se aplicam aos fatos anteriores. Além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a 
lei poderá prescrever a pena de morte para os seguintes crimes:  

a) tentar submeter o território da Nação ou parte dele à soberania de Estado estrangeiro; 

 b) tentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional, contra a 
unidade da Nação, procurando desmembrar o território sujeito à sua soberania”. 

 1946: Não consta o termo soberania expressamente na Constituição. 

 1967: Não consta o termo soberania expressamente na Constituição. 
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XXXVIII e LXXI), “soberania popular” (art. 14), “soberania nacional” (art. 17), art. 91; no 

art. 170 prescreve como princípio da ordem econômica financeira a “soberania nacional” e 

por fim o art. 231. Todos os termos citados referentes à soberania na Constituição de 1988 são 

sinônimos? É o que passamos a analisar. Analisando as teorias da soberania em sua relação 

com a democracia, em especial a participativa, Canotilho pontifica: 

Costuma-se distinguir entre teoria da soberania nacional e teoria da 
soberania popular  

Teoria da soberania nacional  – Segundo a teoria da soberania nacional é a 
Nação, como complexo indivisível, que é titular da soberania. Trata-se de 
uma ideia sucessivamente aceite pelas várias constituições portuguesas: “A 
soberania reside essencialmente em a Nação” (art. 26.º da Constituição de 
1822); “A soberania reside essencialmente em a Nação da qual emanam 
todos os poderes políticos” (art. 33.º da Constituição de 1838); “A soberania 
reside essencialmente em a Nação” (art. 5.º da Constituição de 1911); “A 
soberania reside em a Nação” (art. 71.º da Constituição de 1933). 

Teoria da soberania popular – A teoria da soberania popular concebe a 
titularidade da soberania como pertencendo a todos os componentes do 
povo, atribuindo a cada cidadão uma parcela de soberania. É uma teoria que 
se reconduz a Rousseau: “Ora, o soberano, sendo formado somente pelos 
particulares que o compõem [...]” (Livro I, Tit. II, Cap. VII); “Suponhamos 
que o Estado seja composto por 10 000 cidadãos [...] Cada membro do 
estado só tem, por sua parte, a décima-milésima parte da autoridade 
soberana [...]” (Livro III, Cap. I).161 

O primeiro questionamento que se faz necessário é se normas constitucionais de 

1988 e normas infraconstitucionais162 referentes à soberania popular podem ser classificadas 

como polissêmicas ou plurissignificativas (aquelas que têm mais de um significado possível)? 

Cremos que não, pois na Constituição de 1988, não são normas que possuem mais de um 

significado como afirmado. A característica principal do poder soberano (soberania), já 

analisada anteriormente, é o exercício do Poder Constituinte Originário brasileiro, 

historicamente na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, também já estudada 

anteriormente, e por consequente existe uma estreita relação entre os dois institutos (nacional 

 
                                                           
161  Segundo CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, cit.: “Uma 

exposição pormenorizada das teorias da soberania popular e da soberania nacional ver-se-á em CARRÉ DE 

MALBERG, Contribution, Vol. II, p. 152 ss”. 

162  NOVELINO, Marcelo. Direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Método, 2009. p. 75. “Diante de normas 
infraconstitucionais polissêmicas ou plurissignificativas, deve-se dar prevalência à interpretação que lhes 
confira um sentido compatível com a Constituição. A interpretação conforme visa evitar a anulação de 
normas dúbias, preservando a autoridade do comando normativo e o princípio da separação dos poderes.” 
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e popular), pois consoante prevê o Texto Constitucional de 1988, em seu art. 1.º, parágrafo 

único, “Todo o poder emana do povo”. Fabio Konder Comparato ressalta: “ninguém jamais 

pôs em dúvida que, nas democracias, o titular da soberania é um só: o povo, entendido como 

o conjunto dos cidadãos, isto é, dos sujeitos de direitos cívicos ou políticos”.163 

Assim, os princípios constitucionais do ordenamento brasileiro, como o do 

princípio da soberania (poder soberano) emanam dos valores jurídicos acolhidos pela vontade 

dos constituintes originários de 1987 e da própria Constituição de 1988 promulgada. 

Canotilho, em outro momento, analisando a Concretização164 Constitucional do Princípio 

Democrático, ensina que  

O princípio da soberania popular transporta sempre várias dimensões 
historicamente sedimentadas: 

(1) O domínio político – o domínio de homens sobre homens – não é um 
domínio pressuposto e aceite; carece de uma justificação quanto à sua 
origem – legitimação. 

(2) A legitimação do domínio político só pode derivar do próprio povo e 
não de qualquer outra instância “fora” do povo real (ordem divina, ordem 
natural, ordem hereditária, ordem democrática). 

(3) O povo é, ele mesmo, o titular da soberania ou do poder, o que significa: 
(i) de forma negativa, o poder do povo distingue-se de outras formas de 
domínio “não populares” (monarca, classe, casta); (ii) de forma positiva, a 
necessidade de uma legimação democrática efectiva para o exercício do 
poder (o poder e exercício do poder deriva concretamente do povo): o povo 
é o titular e o ponto de referência dessa mesma legitimação; ela vem do 
povo e a este se deve reconduzir. 

(4) A soberania popular – o povo, a vontade do povo e a formação da 
vontade política do povo – existe, é eficaz e 

 (5) vinculativa no âmbito de uma ordem constitucional materialmente 
informada pelos princípios da liberdade política, da igualdade dos cidadãos, 
de organização plural de interesses politicamente relevantes, e 
procedimentalmente dotada de instrumentos garantidores da 
operacionalidade prática deste princípio. 

A Constituição material, formal e procedimentalmente legitimada, fornece 
o plano da construção organizatória da democracia, pois é ela que determina 
os pressupostos e os procedimentos segundo os quais as “decisões” e 
“manifestações de vontade do povo” são jurídica e politicamente relevantes. 

 
                                                           
163  COMPARATO, Fábio Konder. Direito público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 42. 

164  Ver também CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, cit., p. 
351. 
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Logo, diante que já foi apresentado pela história constitucional e pela doutrina, os 

termos relacionados à soberania no texto normativo não são normas constitucionais 

polissêmicas ou plurissignificativas, sendo incorreto, portanto, falar em divisão tripartite de 

poder constitucional. Isso porque o poder constitucional expresso no parágrafo único do art. 

1.º da CF/1988 é uno. Isso justifica a lição de Tercio Sampaio Ferraz Junior, Maria Helena 

Diniz e Ritinha Stevenson, ao dizerem: 

Note-se que o texto diz todo o poder e não todo poder, trata-se de um só 
poder, o poder da cidadania enquanto agir conjunto, que a todos inclui da 
sociedade civil, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Estas 
são as bases principais, fundamentos (normativos, prescritivos, não 
descritivos, empíricos) da ordem republicana.165 

O vocábulo soberania e suas locuções “soberania popular” e “soberania nacional” 

é um significado uno porque como prescreve a Constituição de 1988 “Todo o poder emana do 

Povo” e em seu nome é exercido e legitima o Estado Democrático de Direito, sendo inerente 

à própria natureza do poder do cidadão e da Democracia que decorre a supremacia do poder 

soberano contido na Constituição de 1988. Como bem assevera Fábio Konder Comparato: “A 

essência de uma democracia é a soberania popular”.166 

Assim, a Constituição de 1988 estabelece que é o povo, o titular da soberania ou 

de todo o Poder,167 e o povo deverá ter uma legimação democrática efetiva para o exercício do 

poder, por meio de uma participação democrática efetiva nas decisões políticas que afetem 

certos direitos fundamentais com participação democrática, que analisaremos no capítulo II. 

Ainda o parágrafo único do art. 1.º da Constituição brasileira de 1988 prescreve que a 

soberania é dizer: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Consituição”. Assim, segundo Miguel Reale, a 

soberania é condicionada por um poder normativo e dominante, expresso pela Assembleia 

 
                                                           
165  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; DINIZ, Maria Helena; GEORGAKILAS, Ritinha Stevenson. 

Constituição de 1988, legitimidade, vigência e eficácia, supremacia. Rio de Janeiro: Atlas, 1989. p. 37. 

166  COMPARATO, Fábio Konder. O povo brasileiro não é soberano. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/Util/Print/2631?print=Noticia>. Acesso em: 20 abr. 2012. 

167  MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito constitucional, cit., 2002, p. 124. Para José Luiz Quadros 
“[...] Soberania não é um poder do Estado, mas uma qualidade desse poder [...]”. 
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Nacional Constituinte, expressão da própria soberania: “A soberania é uma espécie de 

fenômeno genérico do poder. Uma forma histórica do poder que apresenta configurações 

especialíssimas que se não encontram senão em esboços nos corpos políticos antigos e 

medievos”.168 

Logo, cremos que a democracia participativa é uma demonstração de que os 

Estados soberanos, representantes de seu povo, são instituídos para o encontro com o outro 

Estado soberano, assim como nós, pessoas humanas, também nascemos para o encontro de 

outros membros da comunidade que compõe, razão pela qual a Constituição de 1988 prevê 

formas de instrumentos de participação democrática para nos encontrar e decidirmos 

politicamente com nossos iguais as decisões no Estado Democrático de Direito. A democracia 

na Constituição de 1988 merece estudo póprio e assim classificaremos em: 1) representativa 

(representantes); 2) participativa: 2.1) direta; e 2.2) semidireta, todas previstas no 

ordenamento constitucional de 1988 que aprofundaremos no Capítulo II. Como destaca Pedro 

Wilson dos Anjos: 

Nas democracias, o povo é a única fonte de poder; mas não é ele o poder, 
porquanto ao votar ele o transmite, em eleições periódicas, livres e 
legítimas, aos seus representantes, os quais são seus delegados e agem em 
seu nome. O eleitor, ao inscrever-se, mas que um simples ato de alistamento 
e integração do indivíduo no universo eleitoral, viabiliza o exercício efetivo 
da soberania popular, através do sufrágio com o voto direto, secreto e com 
valor igual para todos e, assim, a consagração da cidadania.169 

Os princípios do Estado Democrático de Direito e da cidadania são de grande 

relevância para o ordenamento brasileiro, na medida em que estabelecem fundamentos 

normativos para a interpretação, integração e aplicação do direito político fundamental de 

iniciativa popular de lei, permite-nos realizar uma releitura do exercício desse direito 

constitucional. Essa é a razão da necessidade de se inverter a análise do objeto de iniciativa 

popular de lei e permitir a legitimidade do cidadão como legislador constitucional no regime 

político adotado de Carta de 1988, aperfeiçoando a democracia expressa na Constituição 

 
                                                           
168  REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado, cit., p. 74. 

169  ANJOS, Pedro Wilson dos. O sufrágio, a soberania, o voto e seus efeitos sociais. Disponível em: <www.tre-
ms.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2012. 
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Federal que é em sua essência representativa, oriundo dos institutos de participação direta, os 

quais estão elencados no art. 14 da Constituição de 1988. Nesse sentido José Afonso da Silva  

[...] o regime político adotado pela Constituição de 1988 funda-se no 
princípio democrático. [...] Trata-se, assim, de um regime democrático 
fundado no princípio da soberania popular, segundo o qual todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes, ou diretamente 
(parágrafo único do art. 1.º).170 

Bem destaca Habermas que para a soberania que reside no povo implica a sua 

participação na política, pois a sua vontade é legitimadora do processo democrático, razão 

pela qual deve haver uma compensação igualitária de interesses, por meio da liberdade 

comunicativa, pois: 

Na linha da Teoria do Discurso, o princípio da soberania do povo significa 
que todo o poder político é deduzido do poder comunicativo dos cidadãos. 
O exercício do poder político orienta-se e se legitima pelas leis que os 
cidadãos criam para si mesmos numa formação da opinião e da vontade 
estruturada discursivamente. Além disso, o princípio da soberania do povo 
pode ser considerado diretamente sob o aspecto do poder. A partir deste 
ângulo, ele exige a transmissão da competência legislativa para a totalidade 
dos cidadãos que são os únicos capazes de gerar, a partir de seu meio, o 
poder comunicativo de convicções comuns.171 

A soberania pertence a todos os componentes do povo, atribuindo poder a cada 

cidadão, detentor de todos os poderes constitucionais decorrentes da própria cidadania. Esta, 

fundada nos princípios da liberdade política, pressupõe igualdade de cidadãos, visto que é 

atribuída a cada cidadão uma parcela de soberania (Rousseau), e a igualdade pressupõe 

oportunidade de exercício de direitos atendidas as condições previstas em lei, e esta 

igualdade, pressupõe a ideia de direito como Poder no processo de criação da norma jurídica. 

J.J. Rousseau ao se referir sobre a soberania, na leitura de Arthur Paupério Machado, ressalta: 

“A soberania não pode ser representada, pela mesma razão que não pode ser alheada. Consiste 

 
                                                           
170  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., 2007, p. 46. 

171  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003. p. 213. 
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essencialmente na vontade geral, e esta vontade não se representa”.172 A democracia é que 

pode representar a vontade predominante, como bem ressalta José Afonso da Silva: 

Não sendo por si um valor-fim, mas meio e instrumento de realização de 
valores essenciais de convivência humana, que se traduzem basicamente na 
vigência dos direitos fundamentais do homem, compreende-se que a 
historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o 
conteúdo a cada etapa do envolver social, mantido sempre o princípio 
básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na 
vontade do povo [...] democracia é um processo de afirmação do povo e de 
garantias dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr 
da história.173 

A nosso ver, estamos num momento histórico de redefinições de direitos 

fundamentais e da democracia diante do fenômeno da globalização. Cristiano Chaves de 

Farias, ao analisar a defesa do consumidor em decorrência do fenômeno da globalização, 

identifica a cidadania como requisito fundamental da ordem jurídica, considerando: 

E reconheça-se que o ponto de partida para tanto deve estar, sempre, no 
conceito de cidadania. Isso porque a cidadania, concebida como elemento 
essencial, concreto e real, para servir de centro nevrálgico das mudanças 
paradigmáticas da ciência jurídica, será a ponte, o elo de ligação, com o 
porvir, com os avanços de todas as naturezas, com as conquistas do homem 
que se consolidam, permitindo um direito mais sensível, aberto e poroso aos 
novos elementos que se descortinem na sociedade. Um direito mais real, 
humano e, por conseguinte, justo.174 

Destacamos que o momento histórico de redefinições de direitos fundamentais e 

da democracia rege-se por dois princípios fundamentais: soberania e participação (direta ou 

indireta do povo no poder, para que esse seja a efetiva expressão da vontade popular, em 

especial os direitos políticos, e uma nova teoria de direito está se colocando na seara do 

direito constitucional). Valério de Oliveira Mazzuoli ressalta: 
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A cidadania é um processo em constante construção, que teve origem, 
historicamente, com o surgimento dos direitos civis, no decorrer do século 
XVIII – chamado Século das Luzes –, sob a forma de direitos de liberdade, 
mais precisamente, a liberdade de ir e vir, de pensamento, de religião, de 
reunião, pessoal e econômica, rompendo-se com o feudalismo medieval na 
busca da participação na sociedade. A concepção moderna de cidadania 
surge, então, quando ocorre a ruptura com o ancien régime absolutista, em 
virtude de ser ela incompatível com os privilégios mantidos pelas classes 
dominantes, passando o ser humano a deter o status de “cidadão”, tendo 
asseguradas, por um rol mínimo de normas jurídicas, a liberdade e a 
igualdade, contra qualquer atuação arbitrária do então Estado-coator.175 

A análise dos direitos e deveres fundamentais dos cidadãos na pós-modernidade 

no Estado Democrático de Direito, em especial os direitos políticos, passa pela revisão do seu 

conceito cidadão brasileiro oferecido pela doutrina pátria a ser analisado no capítulo V, posto 

que não é mais possível afirmar que só o cidadão brasileiro pode iniciar um projeto de lei de 

iniciativa popular. Essa é a lição de Antonio-Enrique Pérez Luño, em que  

A pós-modernidade constitui um marco convencional de referência para o 
surgimento de um conjunto de sinais que envolvem uma ruptura com os 
valores culturais da modernidade. No âmbito jurídico, moral e político 
repetem regularmente as teses de quem defende abolir os grandes valores do 
Iluminismo: a racionalidade, a universalidade, o cosmopolitismo, a 
igualdade, que consideram obsoletos, e substituí-los por uma exaltação – 
muitas vezes simplista e acrítica – da diferença, da disseminação, da 
desconstrução, assim como a volta a um nacionalismo tribal e excludente. 
As normas jurídicas gerais e abstratas, corolário de exigências éticas 
universais, hoje estão sendo questionadas em nome das preferências 
particularistas fragmentadas; a própria legitimação ética do Direito e da 
Política, baseada em princípios consensuais universalizantes, é considerado 
um vácuo ideal e desconfiado. ... Estamos testemunhando, em suma, a um 
novo assalto à teoria que postula a integração da Moral, da Política e do 
Direito, na medida em que essa teoria fazia parte do aparato legitimador do 
Estado de Direito.176 
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A Constituição tem um papel fundamental na vida comunitária e das relações 

jurídicas entre os Estados Nacionais, sendo aquilo que os doutrinadores afirmaram há 200 

anos nas revoluções ditas burguesas do século XVIII, que deveria ser a força e o papel da 

Constituição e que depois em alguns momentos de história constitucional ocidental e da 

brasileira deixou de ser. Agora este sentido é o do constitucionalismo contemporâneo177 (ou 

chamado por alguns teóricos de “neoconstitucionalismo”), em que a Constituição está 

readquirindo a condição de núcleo básico de um direito fundamental de um Estado, 

garantindo a eficácia dos direitos fundamentais e sua limitação, fundamentada na ideia de 

democracia formal representativa, que o vinculam à nacionalidade.  

Grandes reparos à legitimidade da Democracia participativa no Brasil giram ao 

redor do Direito, do Poder e de dois pontos cruciais que interessam ao estudo proposto: 1.º) a 

maior participação dos cidadãos no processo legislativo no plano federal, distrital, estaduais e 

municipais; e 2.º) a necessidade de se incluir o cidadão no rol dos legitimados na iniciativa do 

processo legislativo de Emenda à Constituição decorrente do princípio da cidadania.  

O povo, os cidadãos natos e naturalizados em pleno gozo dos direitos políticos, 

são o ponto de referência que legitima democraticamente o exercício do poder no processo 

legislativo popular, seja em que esfera for. Ao destacarmos a discussão, votação e elaboração 

da redação final da iniciativa popular de projeto de lei contida nos anais da Assembleia 

Nacional Constituinte, superamos com atraso mas não tarde demais o modelo de participação 

dos cidadãos na democracia e no processo legislativo. Paulo Bonavides lembra que  
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quanto mais rígida a Constituição, quanto mais obstáculos são erigidos à 
sua reforma, maior será a importância da interpretação e dos seus métodos 
interpretativos (que devem ser mais flexíveis e maleáveis) para a perfeita 
acomodação do estatuto básico às exigências do meio político e social.178 

Uma, entre as várias formas a serem aqui destacadas e analisadas de legimação 

democrática efetiva de exercício do poder pelos cidadãos nas tomadas de decisão do poder 

nacional, regional e local, é a participação no processo legislativo por meio da iniciativa 

popular de lei, pela qual os cidadãos (eleitores – titulares da soberania ou do poder, em pleno 

gozo do exercício dos direitos políticos), observados os requisitos previstos na Constituição 

de 1988 e em leis infraconstitucionais, podem manifestar sua vontade e ser elemento essencial 

no processo de criação da norma jurídica nas esferas federal, distrital, estadual e municipal. 

Segundo ensinamento de Maria Helena Diniz: 

O Poder é elemento essencial no processo de criação da norma jurídica. Isto 
porque toda norma jurídica envolve uma opção, uma decisão por um 
caminho dentre muitos caminhos possíveis. É precisamente, esta 
necessidade de escolha de uma diretriz de conduta que nos revela o que há 
de essencial na relação entre norma e poder.179 

Normativamente a iniciativa popular de projeto de lei no plano federal, está 

prescrita no art. 61 da Carta Republicana, razão do seu estudo em capítulo III, separado dos 

demais em virtude de seu parco exercício nesse mais de 20 anos de vigência da Carta 

Republicana. No entanto, salienta Maria Garcia, ao analisar o parco uso do art. 61 e § 2.º da 

Constituição de 1988, que defere aos cidadãos a possibilidade de participação na iniciativa 

das leis, afirma: 

É um texto que merece integral reforma, para permitir, tão-somente, que um 
grupo determinado de cidadãos, como único requisito exigível, possa 
detonar o processo legislativo perante o Congresso Nacional, concretizando 
a vontade constitucional.180 
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Concordamos com tal assertiva, pois, a nosso sentir, o legislador federal, ao editar 

a Lei 9.709/98, regulamentou os direitos e instrumentos participativos relativos à soberania 

popular, e em especial a iniciativa popular de lei regulando somente o exercício pelo cidadão 

no plano federal e implicitamente os Territórios (a ser analisada no Capítulo IV) não sendo 

uma norma geral aplicada ao Distrito Federal, Estados-membros e Municípios, eis que a 

redação contida nos arts. 13 e 14 da referida lei federal que será mais aprofundada no Capítulo 

III. 

Reitera-se que em nosso entendimento a União dotada de autonomia como os 

demais entes federados (CF/1988, art. 18), concentra o poder soberano da República 

Federativa do Brasil ao editar a lei federal (e não lei nacional para todos os entes federativos), 

eis que o cidadão só exerce na Câmara dos Deputados, excluindo o exercício do direito 

político fundamental na Câmara Legislativa distrital, nas Assembleias Legislativas Estaduais 

(em relação aos municípios, a Constituição já traçou as regras procedimentais para seu 

exercício). O Estado Democrático de Direito, segundo Alexandre de Moraes: “pretende, 

precipuamente, afastar a tendência humana ao autoritarismo e concentração de poder. [...]”.181 

A Constituição de 1988 como norma fundamental do Estado Democrático de 

Direito, garantidora dos direitos fundamentais e organizativa do poder político-administrativo 

da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados-membros e os 

Municípios, todos autônomos conforme os arts. 1.º e 18. Essa é a razão para que estudemos 

com maior profundidade nos capítulos IV, o Poder Constituinte derivado decorrente, que 

consiste na possibilidade que os Estados-membros do Distrito Federal da federação brasileira 

têm, em virtude de sua autonomia político-administrativa prescrita na Constituição de 1988, 

de se auto-organizarem por meio de suas respectivas Constituições Estaduais (e suas leis 

estaduais) e da Lei Orgânica Distrital, respeitando os princípios e as regras constitucionais 

limitativas ao poder constituído, estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 nos arts. 25 

e 32, oferecendo coesão e estrutura ao sistema na defesa da própria Constituição de 1988 e de 

seus valores democráticos. Nas palavras de Maria Helena Diniz, a noção de sistema  
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Significa nexo, uma reunião de coisas ou conjunto de elementos, e método, 
um instrumento de análise. De forma que o sistema não é uma realidade 
nem uma coisa objetiva; é o aparelho teórico mediante o qual se pode 
estudar a realidade. É, por outras palavras, o modo de ver, de ordenar, 
logicamente, a realidade, que, por sua vez, não é sistemática. Todo sistema 
é uma reunião de objetos e seus atributos (que constituem seu repertório) 
relacionados entre si, conforme certas regras (estrutura do sistema) que 
variam de concepção a concepção. O que dá coesão ao sistema é sua 
estrutura. Esse sistema será fechado quando a introdução de um novo 
elemento o obriga a mudar as regras, ou seja, a estrutura, e a elaborar uma 
nova regra. Por exemplo: o jogo de xadrez é um sistema fechado, porque se 
inventarmos uma peça nova ao lado do cavalo, um burro, 
exemplificativamente, teremos que criar uma regra nova que diga como é 
que o burro anda: de costas ou se pode pular como o cavalo etc. O sistema 
fechado é completo porque contém uma norma que regula todos os casos e 
retrospectivo, uma vez que se refere a fatos que circunscreveu. Será aberto 
quando se pode encaixar um elemento estranho sem necessidade de 
modificar a sua estrutura. Como exemplo, poder-se-ia citar a língua 
portuguesa, na qual podemos utilizar uma palavra pertencente ao repertório 
de outro sistema sem alterar a estrutura gramatical, dentro de um certo 
limite, como na frase: ‘Yes é um termo inglês’. Porém se se empregasse 
quatro vocábulos ingleses e um português, haveria quebra da estrutura do 
sistema linguístico português. Isso porque há um certo limite para a abertura 
do sistema. O sistema aberto é incompleto e prospectivo, porque se abre 
para o que vem, não alterando suas regras.182 

Nesse sentido, a tramitação do projeto de lei de iniciativa popular federal prevista 

no art. 61, § 1.º, na Lei Federal 9.709/98, também deve observar as normas do regimento 

interno do Poder Legislativo Federal, qual seja, o da Câmara dos Deputados. É um processo 

legislativo que vai culminar na necessidade de resgatar a presença popular no processo de 

elaboração da lei, pelo que se pode concluir, será uma das formas de lhe devolver a autoridade 

de que vem sendo destituída – e que se reflete, negativamente, sobre toda a sociedade e o 

Estado. 

Assiste razão a Maria Garcia, vez que o conteúdo da referida norma constitucional 

é grande de ideal, vez que “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 

dos Deputados”, e no entanto a linguagem formal é hipertrofiada no procedimento “um por 

cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em cinco Estados, com não menos de 

três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”. O texto de iniciativa popular de lei 

possui a mesma característica de um texto literário barroco, qual seja, o abuso no uso da 
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forma de se realizar a construção do conteúdo. É necessário reformar a norma constitucional 

destacada e retirar as barreiras que impedem os cidadãos de gozar plenamente o potencial do 

direito político fundamental de iniciativa popular para viabilizar a conquista da sua felicidade. 

Para Aristóteles,  

a vida feliz parece ser uma vida que exprime a virtude, a qual é uma vida 
que envolve acções sérias e não consiste na diversão. Para além disso, 
dizemos que as coisas sérias são melhores do que as que proporcionam 
divertimento, e que, em qualquer caso, a actividade da melhor parte e da 
melhor pessoa é mais séria e excelente; e a actividade que é melhor é 
superior, e por isso tem mais o carácter de felicidade.183 

Essa interpretação decorre de que a lógica jurídica não pode ser resumida à lógica 

formal. Assim, diante dos problemas de eficácia de rigidez formal das normas constitucionais 

apresentadas, são frutos da clareza da formalidade de difícil alcance e exercício do direito 

fundamental constitucional de iniciativa de lei pelos cidadãos brasileiros e que agora serão 

aprofundados, interpretando o sistema constitucional brasileiro pós-1988 como completo, 

coerente, sem antinomias, sem lacunas, sob pena de tornar o ordenamento ilógico. 

Tais análises foram e serão necessárias, tendo-se em vista a resolução de questões 

concretas, e imperam no sentido de uniformização das normas constitucionais e 

infraconstitucionais, visto que o direito não deve diante desse caso específico abrir-se em 

leques de sentidos múltiplos, caso contrário essas vastas amplitudes estão comprometendo a 

finalidade primordial, causando ineficácia, insegurança jurídica e inaplicabilidade pelos 

cidadãos e desrespeito a esse direito fundamental pelos poderes constitucionais, em especial, 

o legislativo seja de que esfera for. 

Ao versar sobre a iniciativa popular de projeto de lei, estamos lidando diretamente 

com questões de interesse constitucional dos cidadãos e dos entes federados, quando não com 

os próprios valores constitucionais, visto que estão em jogo o Poder, a liberdade, a igualdade 

entre os cidadãos, o Estado Democrático de Direito, entre outros temas. À parte de qualquer 
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tipo de querela teórica, ou ainda acadêmica, é iniludível o fato de que o presente estudo possui 

metas e tarefas que estão compreendidas em suas perspectivas de investigação. São elas: 

1. Avaliar e questionar as redações das normas constitucionais e 

infraconstitucionais relativas à iniciativa popular de lei nas esferas federal, estaduais e 

municipais para identificar as falhas de técnica legislativa nas redações das normas 

constitucionais (federal e estaduais) e infraconstitucionais de iniciativa popular no plano 

federal, e demonstrar a insegurança jurídica na produção da prova dos requisitos da iniciativa 

do projeto de lei como número de assinaturas, nome e título de eleitor; 

2. Por meio da crítica conceitual institucional, valorativa, política e procedimental 

do instituto do processo legislativo popular, auxiliar os intérpretes no processo legislativo 

relativo à iniciativa popular a não estabelecer constitucionalmente limitações materiais e 

formais à iniciativa popular do projeto de lei, em razão de ser o povo detentor de “todo o 

Poder”; 

3. Desmascarar as ideologias dos parlamentares e juristas que permeiam a cultura 

da comunidade brasileira, os pré-conceitos que orientam as atitudes dos operadores do direito 

e descortinar as críticas necessárias para reorientação dos legisladores constitucional, federal, 

distrital, estaduais e municipais que pousa na elaboração da redação, discussão, votação do 

projeto de lei de iniciativa popular das leis; 

4. Quais cidadãos (natos ou naturalizados) podem, atendidos os requisitos legais, 

exercer o direito constitucional e iniciar o processo legislativo de iniciativa popular de lei 

federal, distrital estadual, municipal?; 

5. É possível o cidadão exercer o direito político fundamental de iniciativa de lei 

no processo legislativo e de emenda constitucional diante da ausência de norma constitucional 

expressa? 
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Iniciemos o estudo, no Capítulo II, pela avaliação crítica teórica e a dimensão 

aplicativa prática pelos cidadãos dos instrumentos de democracia participativa do Estado 

Democrático de Direito brasileiro, existentes na Constituição de 1988, para legitimar a 

proposta de iniciativa popular por meio de emenda constitucional. 
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CAPÍTULO II 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NO BRASIL:  

LEGALIDADE E LEGITIMIDADE  
DO PODER POLÍTICO E POPULAR 

2.1  A legitimidade dos institutos da democracia representativa e participativa (direta 

e semidireta) na Constituição de 1988 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, o direito político fundamental e 

seus respectivos instrumentos foram ampliados. Entre as várias hipóteses constitucionais que 

serão citadas temos audiências públicas, plebiscitos, referendos, ajuizamento de ação popular 

e a iniciativa popular de lei, entre outros, que legitimam o Estado Democrático de Direito.  

Como já visto, o art. 1.º, parágrafo único, da Constituição de 1988 prescreve a 

vontade constitucional de que “Todo o poder emana do povo”, que é exercido de várias 

maneiras no Estado Democrático de Direito. Habermas diz que “[...] o povo, no plano 

jurídico, continua sendo soberano e, no plano político, para suas decisões, tem à sua 

disposição no Parlamento uma instituição provida constitucionalmente de todos os poderes 

desejáveis, visto sob um prisma democrático”.184 

O art. 14 da Constituição Federal determina que no Brasil a soberania popular, 

esse prisma democrático destacado por Habermas, é exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos (democracia indireta), e, nos termos da lei, 

mediante referendo, plebiscito e iniciativa popular, nas três esferas da federação, e outros 

instrumentos da democracia direta (também denominada participativa). A esse exercício misto 

da soberania popular, eleição direta dos parlamentares e dos chefes do executivo – 

democracia indireta ou representativa e plebiscito, referendo e iniciativa popular – democracia 
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participativa –, dá-se o nome pela maioria da doutrina pátria de democracia semidireta,185 

limitando a “alienação política da vontade popular”186 e educando politicamente povo. 

Em diversas normas constitucionais, o exercício dos direitos e deveres de 

participação democrática dos cidadãos brasileiros natos e naturalizados (e ao quase nacional – 

português regulamentado por tratado entre Brasil e Portugal) desde que estejam em pleno 

gozo do exercício dos direitos políticos fundamentais, dão guarida à legitimidade das decisões 

políticas nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Segundo Norberto Bobbio, “é uma 

forma de democracia que possibilita um sistema mais bem-sucedido de democracia frente as 

democracias Representativa e Direta, ao permitir um equilíbrio operacional entre a 

representação política e a soberania popular directa”.187 

Assim, democracia é o regime político em que o poder se fundamenta na teoria da 

soberania popular já analisada. Paulo Bonavides e outros doutrinadores classificam a 

democracia em três espécies: I) a democracia direta, em que o poder emana do povo e por 

este é exercida diretamente (as decisões fundamentais são tomadas pelos cidadãos em 

assembleia, nos moldes da Grécia Antiga já analisada no capítulo I); II) a democracia 

indireta, em que o poder emana do povo e em seu nome é exercido por representantes eleitos 

previamente (democracia representativa); III) a democracia semidireta é a modalidade em 

que se alteram as formas clássicas de democracia representativa para aproximá-la cada vez 

mais da democracia direta.188 

Entretanto, para melhor compreensão do que nos propomos, classificaremos a 

democracia em representativa e a participativa. Mediante a análise das normas expressas na 

Constituição de 1988, dividiremos as normas referentes à democracia na Constituição 

brasileira em: a) Representativa ou indireta; e b) Democracia participativa, dividindo em 

 
                                                           
185  BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular. 3. 

ed. 5. reimp. São Paulo: Ática, 2003. p. 129. 

186  BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 275. 

187  BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 1987. p. 459. 

188  BONAVIDES, Paulo. Ciência política, cit., 1994. p. 270-277. 
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direta e semidireta. José Afonso da Silva lembra que a democracia brasileira na atual 

Constituição de 1988 

repousa sobre dois princípios fundamentais ou primários, que lhe dão 
essência conceitual: (a) o da soberania popular, segundo o qual o povo é a 
única fonte do poder, que se exprime pela regra de que todo poder emana do 
povo; (b) a participação, direta ou indireta, do povo no poder para que este 
seja efetiva expressão da vontade popular.189 

2.2 Formas de democracia: representativa e participativa 

Nesta espécie de classificação da democracia, o cidadão titular do poder, segundo 

o Texto Constitucional, não exerce o poder diretamente e sim indiretamente no processo de 

tomada de decisões da vontade política, delegando o seu poder de decisão aos representantes 

eleitos. Isso ocorre porque um cidadão com capacidade política passiva pode ser eleito para 

“representar” a vontade da comunidade brasileira no Poder Legislativo Federal (no Congresso 

Nacional190 brasileiro é representado bicameralmente, pelos Deputados Federais191 que 

representam povo e Senadores192 representantes dos Estados-membros – 26) e no Poder 

 
                                                           
189  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., 2012, p. 131. 

190  Capítulo I Do Poder Legislativo – Seção I Do Congresso Nacional – “Art. 44. O Poder Legislativo é 
exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos”. 

191  CF/1988, art. 45. “A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

 § 1.º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, 
no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas Unidades da Federação tenha menos de oito ou mais 
de setenta Deputados”. 

 Arts. 1.º a 3.º da LC n. 78, de 30.12.1993, que disciplina a fixação do número de Deputados, nos termos 
deste parágrafo. 

192  CF/1988, art. 46: “O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário. 

 § 1.º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. 

 § 2.º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e dois terços. 

 § 3.º Cada Senador será eleito com dois suplentes”. 
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Executivo Federal, representado pelo Presidente da República.193 Nesse sentido Celso 

Fernandes Campilongo destaca: 

A idéia era clara: o povo sabe escolher, mas não governar. E, por não saber 
governar, deve escolher quem o faça. Aí estão, sinteticamente, alguns dos 
elementos do conceito de democracia: eleição, sufrágio e representação. 
Importante notar que MONTESQUIEU fala em “escolher” a autoridade. 
Isso significa de um lado, que o povo deve constituir o poder político, e, de 
outro, que essa opção deve ser feita num contexto de garantias para a 
oposição. Sem isso não há escolha e, conseqüentemente, não há democracia 
representativa.194 

A hipótese de exceção em que não será exercido o voto direto pelo cidadão é 

proveniente da regra contida no § 1.º do art. 81 da CF, que prevê eleição indireta para o cargo 

de Presidente e Vice-Presidente da República se houver impedimento do Presidente e do 

Vice-Presidente nos dois últimos anos do mandato. O art. 81, § 1.º, da CF/1988 recepcionou a 

Lei 1.395/51 e regulamenta a matéria de eleição indireta. Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra 

Martins: 

A referência expressa ao texto legal no tocante à eleição indireta deve-se ao fato de 
tratar-se de eleição em que os representantes do povo são os que escolhem a 
disciplina jurídica do pleito para definir se a votação nivela os votos de senadores e 
deputados ou não.195 

Os 26 Estados-membros da federação brasileira, segundo o art. 25 da 

Constituição, se “organizam e regem-se pelas Constituições e leis estaduais que adotarem, 

observados os princípios desta Constituição”. O princípio federativo da cidadania, do 

pluralismo político e do Estado Democrático fundamentam o exercício da democracia indireta 

das vontades parciais das unidades federativas na formulação da vontade geral, razão pela 

qual se pode observar o procedimento de início do poder de alteração de Emenda 

 
                                                           
193  Capítulo II Do Poder Executivo – Seção I Do Presidente e do Vice- Presidente da República – Lei 10.683, 

de 28.05.2003, dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, regulamentada 
pelo Decreto 4.118, de 07.02.2002. 

 “Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.” 

194  CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa, cit., p. 81. 

195  BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil. São 
Paulo: Saraiva, 1996. p. 247.  
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(estabelecido na fase introdutória) à Constituição conforme art. 60, III: “Art. 60. A 

Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] III – de mais da metade das 

Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 

maioria relativa de seus membros”.196 

Em todos os casos citados na República Federativa brasileira os representantes do 

povo só poderão ser eleitos para representar o povo, desde que preenchidas as condições de 

elegibilidade previstas no art. 12, § 3.º, da CF. Vários temas demonstram os problemas na 

democracia representativa no Poder Legislativo e no Poder Executivo, em especial o grau de 

vinculação e controle dos representantes aos representados eleitos democraticamente pelo 

povo, e seus deveres com os representados. Iniciemos pelo Legislativo. 

Questões referentes à democracia representativa, partidos políticos, fidelidade 

partidária e financiamento de campanha estão relacionadas à corrupção, e necessitam ser 

modificados para restabelecer os graus de vinculação com a vontade popular. Em relação ao 

primeiro tema, muitos partidos buscam candidatos entre personalidades de destaque social, 

como representantes dos meios de comunicação, de igrejas ou desportistas, que acabam se 

tornando, em face desse modelo proporcional que incentiva a formação das chamadas siglas 

de aluguel, sem nenhuma base programática e ideológica, que apenas objetivam conduzir 

determinadas figuras aos postos de poder, seja nas esferas federais, distrital, estaduais ou 

municipais. Em relação ao segundo tema, qual seja a fidelidade partidária, para o correto 

funcionamento do sistema é essencial o fortalecimento da fidelidade partidária, medida que 

visa inibir a troca constante de legendas partidárias. Em relação ao terceiro tema, 

financiamento de campanha, é dizer a substituição do atual sistema de financiamento privado 

dos partidos existente no Brasil pelo financiamento público exclusivo de campanha, ideia esta 

que foi reforçada com a última crise política decorrente dos indícios de crimes e corrupção a 

serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal no fato conhecido como “mensalão”. São 

temas que precisam ser aprofundados pelos doutrinadores para apresentação de propostas que 
 
                                                           
196  Mais da metade das Assembleias Legislativas (treze estados membros, mais uma unidade federativa) dos 

entes federados. A Constituição diferentemente do que prescreve no art. 64, não prevê normativamente onde 
se inicia a tramitação da Emenda neste caso. Entretanto, o Regimento Interno prescreve que inicia no 
Senado, pois este é o representante dos Estados (art. 46 da CF). Os Poderes Executivos estaduais pela 
eleição Governadores. Destaca-se que desde a promulgação da Constittução de 1988, ainda não foi 
promulgada nenhuma Emenda Constitucional iniciada pelos Estados membros. 
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modifiquem as regras do jogo para não desvirtuar o papel democrático, e que aqui não serão 

objeto de maior análise. 

Outro tema importante e objeto de constantes análises e debates teóricos é a 

modificação e substituição do atual modelo constitucional de 1988 de eleição proporcional 

dos poderes legislativo federal, distrital, estadual e municipal, por um modelo de eleição 

distrital, ou a sua variação, distrital misto que não será objeto de estudo aqui, mas que já 

demonstra a fragilidade de legitimidade da democracia representativa. Defendem os teóricos 

Themistocles Brandão Cavalcanti,197 Oscar Dias Corrêa e Iclea Hauer da Silva,198 após 

destacar os pontos bons e ruins da adoção de tal sistema, que se o Brasil adotasse o sistema 

distrital teria como vantagem o aumento do poder de fiscalização dos cidadãos sobre os 

representantes eleitos e facilitaria um maior controle sobre os mesmos. 

De outro modo, o modelo proporcional adotado, sustentam outros doutrinadores, 

ao contrário de prejudicar, reforça a Democracia, pois esse sistema de representação 

proporcional da população objetiva a representação de diferentes formas de pensamento, 

representadas nos partidos, no Parlamento, de acordo com a força numérica de cada um, o que 

dificultaria a participação das minorias no Parlamento e que poderia fortalecer mais o 

“coronelismo”.  

Em relação à representatividade democrática do Poder Executivo, um dos pontos 

mais importantes é o “abuso do poder”199 de legislar por medidas provisórias e a prática 

abusiva de sua reedição, quando não apreciadas, instalando desequilíbrio e desarmonia entre 

os poderes constitucionais, em especial entre o Legislativo e o Executivo, estabelecendo um 

pacto de dependência enquanto a Constituição prescreve que são independentes.  

 
                                                           
197  Ver CAVALCANTI, Themistocles Brandão. O voto distrital no Brasil: estudo em torno da conveniência e 

da viabilidade de sua adoção. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Direito Público e 
Ciência Política, 1975. 

198  Ver CORRÊA, Oscar Dias. Sistemas eleitorais no Brasil e voto distrital. São Paulo: Editora 
FIESP/CIESP/IRS/CNI, 1998. 

199  NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Abuso do poder de legislar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004. p. 347. 
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Na democracia representativa, a participação dos cidadãos é indireta e os agentes 

políticos representantes têm comportamentos mal-definidos por gozarem do poder e do corpo 

eleitoral: quando eleitos não são responsáveis perante os próprios eleitores, e seu mandato não 

é revogável, o que age contra o próprio sentido de Estado Democrático de Direito, razão pela 

qual há necessidade de estreitar graus de vinculação e controle que os mandatários devem ter 

com os mandantes. O verbete “Representação Política” significa “mecanismo político 

particular para a realização de uma relação de controle (regular), entre governados e 

governantes”.200 

Como afirmado, a ideia de Estado Democrático de Direito se realiza de modo 

mais amplo e legítimo por meio de constantes estímulos à participação popular já prescrita na 

Constituição de 1988 sobre diversos assuntos políticos, complementando a democracia 

representativa. Como bem assevera Juarez Freitas, “a democracia representativa é vital. A 

direta, também”.201 Nesse sentido, a democracia representativa é ineficaz e lenta quando 

confrontada aos anseios da comunidade e a delegação do poder pelo povo, tem até meios 

constitucionais de controle em determinados temas, mas os instrumentos de direitos políticos 

são ineficazes, o que demonstra a perda de legitimidade da democracia representativa. Nesse 

sentido, André Ramos Tavares destaca:  

A vontade de participar do poder, na democracia representativa, nos moldes 
atuais, é restritivista, visto que cessa no momento em que ocorre o 
provimento eleitoral. De maior duração e profundidade é a vontade de 
exercer o poder na democracia semidireta, na qual se vai além do mero 
voto, galgando intersecções e imbricações necessárias com a esfera pública 
representativa do exercício do poder pelos representantes do “soberano” 
(povo).202 

Destacaremos as vantagens da democracia participativa em determinados assuntos 

para que o direito da maioria em certos casos possa influir na adoção de regras para a 

 
                                                           
200  REPRESENTAÇÃO POLÍTICA. In: BOBBIO, Noberto; MATTEUCI, Nicola; e PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de política. 5. ed. Brasília: UnB, 2004. p. 1102. 

201  FREITAS, Juarez. O princípio da democracia e o controle do orçamento público brasileiro. Interesse 
Público. Volume Especial – Responsabilidade Fiscal. Porto Alegre: Notadez, 2002. p. 11. 

202  TAVARES, André Ramos. Democracia e exercício do poder: apontamentos sobre a participação política. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 03, jan.-jun. 2004, p. 352 e ss. 
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responsabilidade cívica de todos e a possibilidade de instituir revoluções silenciosas em prol 

da comunidade, para efetivar o significado do termo “democracia”: “1. o governo em que o 

povo exerce a soberania; 2. sistema comprometido com a igualdade ou a distribuição 

igualitária de poder”203 e não deixar de perder o seu sentido da frase de Abraham Lincoln: 

“governo do povo, pelo povo, para o povo”. Paulo Bonavides ressalta que é necessário: 

Repolitizar a legitimidade equivale a restaurá-la, ou seja desmembrá-la 
dessa legalidade onde ela na essência não existe, porque o povo perdeu a 
crença e a confiança na república das medidas provisórias e na lei dos 
corpos representativos, cada vez mais em desarmonia com a sua vontade, 
suas aspirações, seus interesses existenciais.204 

A democracia representativa precisa da complementação e estímulo da 

democracia participativa, uma vez que esta pode cooperar e servir como mecanismo de 

inclusão dos anseios populares seja na esfera federal, distrital, estadual e municipal, para que 

fiquem “sujeitos a uma responsabilidade política de seus próprios comportamentos frente aos 

mesmos cidadãos...” destaca Maurizio Cotta.205 Logo, “quais as alternativas à democracia 

representativa”?206 Resposta: os instrumentos de democracia participativa que relegitimam a 

democracia representativa. É o que vamos analisar.  

Passemos agora ao estudo da democracia participativa. É fundada no princípio 

democrático estabelecendo aos cidadãos o direito de utilização de todos os mecanismos 

judiciais, legislativos e administrativos. Isso não reduz o papel democrático representativo 

apenas no exercício do direito e dever constitucional de voto, mas também estende o exercício 

da democracia para a esfera social e do interesse dos cidadãos da comunidade, impactando as 

condições sociais subjacentes pautadas pela diversidade de interesses, conflitos e 

desigualdades sociais.  

 
                                                           
203  HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Mini Houaiss 

Dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 215. 

204  BONAVIDES, Paulo. A democracia participativa como alternativa constitucional ao presidencialismo e ao 
parlamentarismo. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, n. 3, 2003, p. 484. 

205  DE PASQUINO, Gianfranco; COTTA, Maurizio; MORLINO, Leonardo. Manual de ciência política. 2. ed. 
Madrid: Alianza Universidad Textos, 1991. p. 272. 

206  BOBBIO, Norberto. Quais as alternativas para a democracia representativa. In: ______ et alli. O marxismo e 
o Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 251. 
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Isso se depreende dos instrumentos constitucionais e infraconstitucionais de 

controle pelos cidadãos nas diversas áreas da Administração Pública, no Poder Legislativo 

que é o objeto de aprofundamento da iniciativa popular de lei. No entanto, como bem assevera 

Habermas, o “processo democrático depende das virtudes de cidadãos orientados para o bem 

comum” e complementa:  

A influência pública só se transforma em poder político após passar através 
dos filtros dos procedimentos institucionalizados de formação de vontade e 
opinião democráticas, ser transformada em poder comunicativo e adentrar 
através dos debates parlamentares o processo legislativo legítimo.207 

Como visto, para a doutrina majoritária nacional a regra geral de nossa 

democracia é a representativa, ou seja, os cidadãos não exercem diretamente o poder, mas 

elegem representantes que agem em seu nome. A Constituição ainda dá um peso maior à 

democracia representativa (o poder emana do povo e será exercido por seus representantes ou 

pelo próprio nos termos desta Constituição). No entanto a Carta Republicana também 

consagra a democracia participativa ainda como “exceção” não no plano normativo, mas na 

prática pelos cidadãos, mas esta é uma postura que tem sido considerada retrógrada pela 

doutrina publicista, uma vez que a participação requerida e segundo Habermas o modelo 

republicano concebe a cidadania como um conjunto de direitos,  

Sobressaindo-se os direitos de participação e de comunicação políticas, e 
que são melhor entendidos como liberdades positivas [...] convertendo os 
cidadãos em autores políticos responsáveis de uma comunidade de pessoas 
livres e iguais. [...] De um ponto de vista republicano, o objetivo de uma 
comunidade, ou o bem comum, consiste no sucesso de seu empenho 
político por definir, estabelecer, efetivar e sustentar o conjunto de direitos 
melhor ajustados às condições e costumes daquela comunidade, ao passo 
que num ponto de vista contrastadamente liberal, os direitos baseados na lei 
superior ministram as estruturas transcendentais e os limites ao poder 
indispensáveis para a operação mais satisfatória possível da busca pluralista 
de interesses diferentes e conflitantes.208 

 
                                                           
207  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. v. 2, p. 44 e ss. 

208  HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Lua Nova, São Paulo: Cedec, n. 36, 1995, p. 
41-42. 
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A democracia participativa é tida por nós como um modelo ainda ideal para a 

realidade brasileira, de justificação do exercício do poder político pautado no debate público 

entre cidadãos livres e em condições iguais de participação na Administração Pública. Em 

especial no processo de formação das leis, que se igualiza na iniciativa e desigualiza na 

formalidade do seu exercício, dificultando a legitimidade das decisões políticas em torno de 

um projeto de lei de iniciativa popular. Como bem destaca Lígia Helena Hahn Lüchmann: 

Constitui-se como um modelo ou processo de deliberação política 
caracterizado por um conjunto de pressupostos teórico-normativos que 
incorporam a participação da sociedade civil na regulação da vida coletiva. 
Trata-se de um conceito que está fundamentalmente ancorado na idéia de 
que a legitimidade das decisões e ações políticas deriva da deliberação 
pública de coletividades de cidadãos livres e iguais. Constitui-se, portanto, 
em uma alternativa crítica às teorias “realistas” da democracia que, a 
exemplo do “elitismo democrático”, enfatizam o caráter privado e 
instrumental da política.209 

Os cidadãos e a comunidade podem e devem influenciar, canalizando temas e 

problemas a serem democraticamente encaminhados seja na esfera do Judiciário, Executivo e 

Legislativo ou outra esfera de poder. Cláudia Feres Faria parafraseando Joshua Cohen enuncia 

o limitado poder de transformação do Estado uma vez que 

se tomarmos como pressuposto de que as principais instituições políticas 
solucionadoras de problemas (parlamento, administração e partidos) 
permanecem fixas no seu desenho e concepção, e que os cidadãos devem 
discutir direções políticas e não resolverem problemas, então, 
inevitavelmente, a capacidade de contribuição pública para dirigir o Estado 
permanece como uma questão aberta.210 

 
                                                           
209  LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. Possibilidades e limites da democracia deliberativa: a experiência do 

orçamento participativo de Porto Alegre. Campinas, policopiado, 2002. Tese (Doutorado) – Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, p. 19. Disponível em: 
<http://www.democraciaparticipativa.org/files/LigiaLuchmann.pdf>. Acesso em: 15 set. 2010. 

210  COHEN apud FARIA, Cláudia Feres. El concepto de democracia deliberativa: un diálogo entre Habermas, 
Cohen y Bohman. México: Metapolítica, v. 4, n. 14, e ss, abr.-jun. 2000, p. 67. 
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Constitui uma renovação importante na teoria democrática. Como bem destaca 

James Bohman, “a razão pública é exercida não pelo Estado, mas na esfera pública de 

cidadãos livres e iguais”,211 e fecha: 

Democracia depende da criação de condições sociais e de arranjos 
institucionais que propiciem o uso público da razão. A deliberação é pública 
na medida em que estes arranjos permitam o diálogo livre e aberto entre 
cidadãos capazes de formular juízos informados e racionais em torno às 
formas de resolver situações problemáticas.212 

Uma das espécies de se exercer a democracia participativa é pela via direta. Nessa 

espécie, todos os cidadãos se organizam e participam diretamente no processo de tomada de 

decisões da vontade política, não delegando o seu poder de decisão como na democracia 

representativa. Como bem assevera Dimitri Nascimento Sales, a democracia direta 

caracteriza-se como regime político em que “governantes e governados se confundem no 

exercício do poder estatal”.213 Já destacamos o exemplo grego antigo de Atenas e no mundo 

contemporâneo, não há existência desta espécie em Estados. No que tange ao difícil exercício 

da democracia direta, J.J. Rousseau destaca:  

Em primeiro lugar, um Estado muito pequeno em que o povo seja fácil de 
reunir e em que cada cidadão possa facilmente conhecer todos os outros; em 
segundo lugar, uma grande simplicidade de costumes que previna a 
multiplicidade de assuntos e as discussões espinhosas; em seguida, muita 
igualdade nas categorias e nas fortunas, sem o que a igualdade não poderia 
subsistir muito tempo nos direitos e autoridade; finalmente, pouco ou 
nenhum luxo, pois o luxo é o efeito das riquezas ou torna-as necessárias; 
corrompe ao mesmo tempo o rico e o pobre, um pela posse, outro pela 
cobiça; vende a pátria à inércia, à vaidade; tira ao Estado todos os seus 
cidadãos para os sujeitar uns aos outros e todos à opinião.214 

A doutrina mostra que há atualmente democracia direta para tomadas de decisões 

de caráter estritamente local e cita como exemplo os cantões da Suíça (Glarus e Appenzell 
 
                                                           
211  BOHMAN, James. Public deliberation, pluralism, complexity and democracy. London: Mit Press, 1996. p. 

57. 

212  Idem, ibidem, p. 49. 

213  SALES, Dimitri Nascimento. Avançar no Estado Democrático de Direito: a participação política na 
democracia brasileira. 2007. Dissertação (Mestrado). PUC-SP, p. 80. 

214   ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. 3. ed. Coimbra: Europa-América, 1991. p. 71.  
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Innerrhoden), e numa determinada cidade da Suécia conforme salienta Dalmo de Abreu 

Dallari, ao dizer que muitos autores criticam este modelo democrático direto, pois que tal 

exercício somente ocorre “onde o colégio eleitoral seja muito restrito, o que, por si só, é 

suficiente para torná-la inviável no mundo atual”. E lembra:  

Durante séculos a Landsgemeinde foi o órgão supremo em todos os 
pequenos Cantões da Suíça central e oriental, começando a sua abolição no 
século XIX. Trata-se de uma assembléia, aberta a todos os cidadãos do 
Cantão que tenham o direito de votar, impondo-se a estes o 
comparecimento como um dever. A Landsgemeinde reúne-se 
ordinariamente uma vez por ano, num domingo da primavera, podendo, 
entretanto, haver convocações extraordinárias. Na maioria dos casos só foi 
admitida a convocação pelo Conselho Cantonal, havendo Cantões, 
entretanto, que admitiram a convocação por certo número de cidadãos. Há 
uma publicação prévia dos assuntos a serem submetidos à deliberação, 
podendo ser votadas proposições de cidadãos ou do Conselho Cantonal, 
remetendo-se a este todas as conclusões.215 

Assim, o exercício da democracia direta é possível e efetivo no plano local, em 

determinado grupo de pessoas de determinada comunidade. Em um País de grande extensão 

como o Brasil a democracia direta no plano nacional é inviável. A não ser que o Estado 

brasileiro adote a proposta de Dalmo de Abreu Dallari que se resume na utilização da 

tecnologia como solução para concretização da democracia direta: 

No momento em que os mais avançados recursos técnicos para captação e 
transmissão de opiniões, como terminais de computadores, forem utilizados 
para fins políticos será possível a participação direta do povo, mesmo nos 
grandes Estados. Mas para isso será necessário superar as resistências dos 
políticos profissionais, que prefere manter o povo dependente de 
representantes.216 

É por essa razão que Maria Victoria Benevides assevera que “a expressão 

democracia direta, quando utilizada isoladamente – e sem outras referências históricas – pode 

prestar-se a equívocos”.217 Divergindo da maioria da doutrina constitucional apresentada, 

 
                                                           
215  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, cit., 2005, p. 152 e ss. 

216  Idem, ibidem. p. 153. 

217  BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular, cit., 
p. 15. 
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existem, a nosso ver, diversas normas constitucionais que autorizam o uso da democracia 

direta, mas é muito tímido seu exercício e participação dos cidadãos nas tomadas de decisões 

do Estado brasileiro. São instrumentos de democracia direta da Constituição de 1988: 

1.º) Direito de petição 

A palavra “petição”, segundo o léxico Houaiss, vem do “latim petire cujos 

significados podem ser: lançar-se sobre, dirigir-se a, buscar, solicitar – ou simplesmente – 

pedir”.218 O direito de petição tem origem, afirma José Afonso da Silva, “na Inglaterra da 

Idade Média”.219 O direito de petição foi positivado pela primeira vez na Constituição 

Imperial de 1824 em seu art. 179, XXX: “Todo cidadão poderá apresentar por escrito ao 

Poder Legislativo e ao Poder Executivo reclamações, queixas ou petições e até expor infração 

da Constituição, requerendo perante a competente autoridade e efetiva responsabilidade dos 

infratores”. Depois se repetiu nas constituições de 1891,220 1934,221 1937,222 1946,223 1967.224 

 
                                                           
218   HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Mini Houaiss 

Dicionário da Língua Portuguesa. Editora Objetiva. 2. ed. Rio de Janeiro-RJ, 2004. p. 2202. 

219  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., 2007, p. 421. “Nasceu na Inglaterra 
durante a Idade Média. É o right of petition que resultou das Revoluções inglesas de 1628, especialmente, 
mas que já se havia insinuado na própria Magna Carta de 1215. Consolidou-se com a Revolução de 1689 
com a declaração do direitos (Bill of rigths). Consistia, inicialmente, em simples direito de o Grande 
Conselho do Reino, depois o Parlamento, pedir ao Rei sanção das leis. Não foi, porém, previsto na 
Declaração francesa de 1789. Veio a constar, enfim, das Constituições francesas de 1791 (§ 3.º do título I: 
La liberté dádresser aux constituées des pétitions signées individuellment) e de 1793 (Declaração de 
Direitos, art. 32: Le droit de présenter des pétitions aus dépositaires de l’autorité publique de peut, en aucun 
cas, être interdit, suspendu ni limité).” 

220  Direito de Petição na Constituição de 1891, o art. 72, § 9.º prescreve: ”É permitido a quem quer que seja 
representar, mediante petição, aos Poderes Públicos, denunciar abusos das autoridades e promover a 
responsabilidade dos culpados”. 

221   Direito de Petição na Constituição de 1934, o art. 113, n. 10 prescreve: ”É permitido a quem quer que seja 
representar, mediante petição, aos Poderes Públicos, denunciar abusos das autoridades e promover-lhes a 
responsabilidade”. 

222Direito de Petição na Constituição de 1937 o art. 122, n. 7 assim prescreve: ”O direito de representação ou 
petição perante as autoridades, em defesa de direitos ou do interesse geral”. 

223  Direito de Petição na Constituição de 1946, em seu art. 141, § 37 está assim estabelecido: ”É assegurado a 
quem quer que seja o direito de representar mediante petição, dirigida aos Poderes Públicos, contra abusos 
de autoridades e promover a responsabilidade delas”. 

224  Direito de Petição na Constituição 1967 o art. 153, § 30 prescreve:”É assegurado a qualquer pessoa o direito 
de representação e de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou contra abusos de autoridade”. 
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José Antônio Pimenta Bueno, ao respeito do direito de petição, diz que é “meio do qual a 

inteligência nacional pode esclarecer e ilustrar os poderes políticos, as questões, necessidades 

e melhoramentos sociais, conter os abusos e derivar os maus projetos”.225 

A Constituição de 1988 prescreve no art. 5.º, XXXIV, a: “São a todos 

assegurados, independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”; é instrumento de 

direito fundamental em que qualquer pessoa física ou jurídica ou ente despersonalizado pode 

dirigir reclamações, queixas, representações aos órgãos dos poderes constitucionais em todas 

as suas instâncias, destaca Canotilho.226 A autoridade que receber o direito de petição tem o 

dever de responder de forma fundamentada sobre o pedido para instrumento.  

2.º) Tribunal do Júri 

O art. 5.º, XXXVIII, da CF diz que “é reconhecida a instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assegurados: [...] c) a soberania dos veredictos”. Como vimos, o 

povo é o titular do poder, e no Tribunal do Júri o exerce diretamente por meio de cidadãos 

nato ou naturalizado227 em pleno gozo de direito políticos, escolhidos com idoneidade228 que 

corroborem com os ideais de justiça, agindo com independência e imparcialidade, proferindo 

aos finais dos debates e procedimentos previsto no Código Processo Penal uma decisão 

adequada aos fatos, às provas e à sua própria consciência. O Tribunal do Júri é o órgão do 

Poder Judiciário da Justiça Estadual e Federal (somente). Pela sua própria localização no art. 

5.º da CF/1988, trata-se de cláusula pétrea, não podendo ser suprimido nem mesmo por 

emenda constitucional. 

 
                                                           
225  PIMENTA BUENO, José Antonio. Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. 

Brasília: Senado Federal, 1978. p. 426. 

226  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional, cit., 1993, p. 663. “É um direito político que 
tanto se pode dirigir à defesa dos direitos pessoais (queixa, reclamação) como à defesa da Constituição, das 
leis ou do interesse geral. Pode exercer-se individual ou coletivamente perante quaisquer órgãos de soberania 
ou autoridade.” 

227  CF/1988 art. 12, § 3.º, não podendo a legislação ordinária ampliá-las ou restringi-las. 

228  Art. 436, CPP – “Os jurados serão escolhidos dentre cidadãos de notória idoneidade”. Recepcionado pela 
Constituição de 1988. 
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No Tribunal do Júri, o advogado não precisa se limitar a uma atuação 

exclusivamente técnica, podendo se valer de argumentação extrajurídica, invocando razões de 

ordem social, emocional e de política criminal. É o jurado cidadão que absolve ou condena o 

acusado, e com esse novo quesito genérico, destaca-se ainda mais a argumentação 

extrajurídica. Os jurados não são técnicos, por isso pode-se usar uma linguagem não técnica. 

3.º) Ação penal popular 

 O termo “popular” segundo a doutrina analisada deve ser entendido como 

qualquer do povo. Alguns doutrinadores visualizam duas espécies de ação penal popular: 

1ª) Espécie – habeas corpus popular. O remédio constitucional do habeas corpus 

é qualificado pela doutrina e jurisprudência como típica ação penal popular (RTJ 164/193 – 

RT 718/518 e HC 58.373/PB, rel. Min. Moreira Alves). 

Há uma crítica na doutrina que a expressão “ação penal” representada pelo 

Habeas Corpus teoricamente não é uma ação penal para condenar ninguém. Então, melhor 

seria interpretar o habeas corpus como uma ação libertária que visa proteger a liberdade de 

locomoção. 

2ª) Espécie – faculdade de qualquer cidadão oferecer denúncia contra agentes 

políticos para dar início ao processo de impeachment por crime de responsabilidade. A 

doutrina admite a ação penal popular no direito brasileiro com fundamento na Lei 1.079/50 

recepcionada pela Constituição, cujo teor do art. 14, permite a denúncia feita por qualquer 

cidadão: “Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou 

Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados” e no art. 

16 da Lei 1.079/50, dificulta o exercício desse direito como se vê na redação: 

Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida, 
deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração 
de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam 
ser encontrados, nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia 
deverá conter o rol das testemunhas, em número de cinco no mínimo. 
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Merece um estudo aprofundado e reforma de tal dispositivo, visto que a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, destacada por Stefano Rodotá 

estabeleceu novas regras da organização social e do relacionamento do Estado com a 

comunidade já estabelecia em seus arts. 14 e 15: 

Art. 14. Todos os cidadãos têm direito de apurar por eles mesmos, ou 
através dos seus Representantes, a necessidade da contribuição pública, de 
aprová-la livremente, de controlar seu uso e determinar seu vulto, a 
distribuição, a cobrança e a duração. 

Art. 15. A sociedade tem direito de solicitar prestação de contas a cada 
agente público da sua administração.  

Outro ponto que merece destaque da leitura da redação do artigo citado é que a 

doutrina critica a expressão “faculdade de qualquer cidadão oferecer denúncia”, visto que a 

denúncia está sendo utilizada como sentido técnico do termo, como notitia criminis; “crimes 

de responsabilidade” não se tratam de crime, mas sim infração político-administrativa. Outro 

ponto criticado pela doutrina é que não se trata propriamente de uma ação penal pois, como 

bem assevera Guilherme de Souza Nucci, 

Realmente, se qualquer pessoa do povo denunciar o Presidente da 
República, por crime de responsabilidade, somente se os órgãos internos da 
Câmara dos Deputados derem prosseguimento à delação feita instaurar-se-á 
processo para apurar o delito apontado. São inúmeros os casos de denúncia 
apresentada, que não são processados por questões políticas, razão pela qual 
não se pode deduzir a existência de ação penal popular. Aliás, no caso da 
ação civil popular, não há como deixar de apreciar o pedido do autor, o que 
inexiste no caso da Lei 1.079/50.229 

Outros ainda destacam que qualquer previsão legal neste sentido deve ser 

considerada inconstitucional em virtude do art. 129, I, da CF, que prevê que a promoção da 

ação penal é atribuição exclusiva do Ministério Público federal e estadual, não podendo o 

cidadão assumir como substituto processual no processo civil (CPC, art. 6.º), salvo a regra 

contida no inciso LIX do art. 5.º da CF/1988 que disciplina ação penal privada subsidiária da 

pública, em que os querelantes pretendem é promover uma ação penal popular, usando as 

 
                                                           
229  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. p. 100. 
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regras da ação penal subsidiária, sem apontar à inércia do Ministério Público em desrespeito 

as regras do Código Penal contida no art. 100, § 3.º – “A ação de iniciativa privada pode 

intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo 

legal”. O assunto não é pacífico. Mas concordamos com Diaulas Costa Ribeiro sobre a não 

existência de ação penal popular no Brasil pós-promulgação da Constituição de 1988: 

Não se pode confundir ação penal privada subsidiária da pública com ação 
penal popular. Sendo a decisão de promover ou não a ação penal pública 
um ato de autonomia, de independência funcional, privativo do Ministério 
Público e competindo-lhe, em consequência, promover o processo e 
principalmente dirigir a investigação e o inquérito, pronunciando-se sobre o 
seu destino – arquivamento ou acusação –, é inadmissível a ação penal 
popular no atual sistema brasileiro, que foi muito defendida na última 
Assembleia Nacional Constituinte. A proposta chegou a ser incluída no 
primeiro projeto da Comissão de Sistematização que a classificou como 
instrumento de garantia à inviolabilidade absoluta dos direitos e liberdade 
da pessoa e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania do 
povo e à cidadania. Dizia o § 2.º do seu art. 38: “Com o consentimento da 
vítima, ou de seus parentes mais próximos, se morta ou mentalmente 
incapacitada, qualquer pessoa individual ou coletiva poderá promover a 
ação”.  

Os precedentes históricos da ação penal popular no Brasil são exemplos de 
divergências, dúvidas e confrontos políticos e acadêmicos. A Constituição 
do Império instituiu-a pela primeira vez para a defesa penal daqueles que 
mais de 150 anos depois passariam a ser chamados de interesses difusos. 
Dizia o art. 157 que “por suborno, peita, peculato e concussão, haveria ação 
popular intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso, ou por 
qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecida na lei”. Em 
seguida, o problema foi transferido para o art. 74 do Código Criminal do 
Império: “a denúncia compete ao promotor público e a qualquer um do 
povo. 

A Constituição de 1891 trouxe uma redação pouco objetiva para o tema: “É 
permitido a quem quer que seja representar, mediante petição aos poderes 
públicos, denunciar os abusos das autoridades e promover a 
responsabilidade dos culpados”. Esses impasses não foram vencidos na 
Consolidação das Leis Penais: “Haverá lugar a ação penal: § 1.º Por queixa 
da parte ofendida ou de quem tiver qualidade para representá-la. § 2.º Por 
denúncia de qualquer pessoa [...] § 3.º Por denúncia do Ministério Público 
em todos os crimes e contravenções. 

O Código Penal e o Código de Processo Penal (de 1940) não trataram do 
tema, que foi reaceso na Constituição de 1946: “É assegurado a quem quer 
que seja o direito de representar, mediante petição dirigida aos poderes 
públicos, contra abusos de autoridades, e promover a responsabilidade 
delas”. As Constituições de 1967 e de 1969 silenciaram sobre o assunto. A 
Constituição Federal de 1988 acabou definitivamente com a ação penal 
popular, que não se confunde com a ação popular no processo de 
impeachment, em que há a remoção do cargo e a aplicação de pena de 
inabilitação para o exercício de qualquer função. Também não se confunde 
com ação penal privada subsidiária da pública, que pode intentar-se nos 
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crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferecer denúncia no 
prazo legal, nem tomar nenhuma iniciativa nesse prazo, seja de 
arquivamento, seja de diligências.230 

4.º) Ação constitucional popular  

É um dos meios processual previsto no art. 5.º, LXXIII, em que os doutrinadores 

incorporam à ideia de democracia participativa pelos quais o cidadão em pleno gozo do 

exercício dos direitos políticos, diretamente interfere nas tomadas de decisões políticas e na 

gestão da coisa pública. Este instrumento constitucional processual, segundo José Afonso da 

Silva, 

consiste num instituto de democracia direta, e o cidadão, que a intenta, fá-lo 
em nome próprio, por direito próprio, na defesa de direito próprio, que é o 
de sua participação na vida política do Estado, fiscalizando a gestão do 
patrimônio público, a fim de que esta se conforme com os princípios da 
legalidade e da moralidade.231 

Por isso, inclusive, discute-se, na doutrina, se o cidadão sujeito de direito da ação 

popular é substituto processual da comunidade (coletividade) ou se ele está agindo em defesa 

de direito próprio. A jurisprudência e a doutrina majoritária entendem que o cidadão, autor da 

ação popular, age como substituto processual, pois defende em juízo, em nome próprio, um 

interesse difuso, pertencente à coletividade. Essa ideia vale para todos os temas de saúde, 

educação, previdência entre outros onde diretamente a Constituição autoriza o cidadão a 

participar das decisões, não só em seu beneficio, mas da comunidade. 

5.º) O sufrágio  

A participação direta se inicia pelo exercício do direto-dever de sufrágio universal 

previsto no art. 14 da CF/1988, exercido pelo voto direto e secreto, de igual valor para todos 

 
                                                           
230  R. Art. Minist. Públ. Dist. Fed. Terit., Brasília, n.4, p. 379-405, 2010. Revista de Artigos – 2010 p. 395. 

Disponível em: <www.mpdft.gov.br/revistas/index.php/revistas/article/download/.../20>. Acesso em: 15 jun. 
2011. 

231  SILVA, José Afonso. Ação popular constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968. p. 195. 
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os cidadãos brasileiros em pleno gozo de direitos políticos, os quais elegem representantes 

para o exercício da democracia representativa, para os cargos de Presidente e Vice-presidente 

da República, Senador, Governador Estadual e Vice, Governador Distrital e Vice, Deputados 

Federais, Deputados Estaduais e Deputados do Distrito Federal, Prefeito e Vice-prefeito e 

para Vereadores, com mandato de quatro anos. 

6.º) Controle popular das contas municipais (CF, art. 31, § 3.º) 

Prescreve o§ 3.º do art. 31 da Constituição – “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”. Merecem 

algumas observações acerca do objetivo do controle, da legalidade, legitimidade e eficácia do 

dispositivo constitucional.  

  “Controle”, na lição de Hely Lopes Meirelles “em tema de administração 

pública, é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade 

exerce sobre a conduta funcional de outro”. Note-se que art. 31 disciplina da fiscalização do 

município que será exercida pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas dos 

Estados ou dos Municípios onde houver, como São Paulo e Rio de Janeiro que estão 

anteriores a Constituição de 1988. Como bem destaca Adhemar Pradini Ghisi: “O objetivo é 

verificar a probidade da Administração municipal, a guarda e legal emprego dos dinheiros 

públicos, o cumprimento da lei do orçamento, bem como o fiel cumprimento das normas 

sobre execução orçamentária”.232 

O Decreto-lei 201/67, recepcionado pela Constituição de 1988 que disciplina os 

crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, prescreve em seu art. 1.º e incisos 

como crime do prefeito que: “VI deixar de prestar contas anuais da administração financeira 

do Município a Câmara dos vereadores, ou ao órgão que a constituição do Estado indicar, nos 

prazos e condições estabelecidos”; “VII Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão 
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da União, Brasília, v. 29, n. 78, out.-dez. 1998, p. 16. 
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competente, de aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou 

externos, recebidos a qualquer título”. 

O inc. II do art. 4.º do Decreto-lei 201/67, estabelece entre as infrações político-

administrativas: “Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que 

devem constar dos arquivos da prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 

municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída”. 

Nesse sentido, qualquer cidadão poderá denunciar por escrito ao presidente da Câmara dos 

Vereadores as infrações político-administrativas dos prefeitos, que deverá obrigatoriamente as 

submeter à apreciação do plenário da Câmara que julgará da procedência ou não da denúncia 

conforme reza o art. 5.º do Decreto-lei 201/67. 

Caso seja acolhida a denúncia segundo o art. 1.º, § 2.º, do Decreto-lei 201/67 

como crimes de ação penal pública, encaminhará ao Ministério Público que ao denunciar 

pedirá além da pena de prisão, “a perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, 

para exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação”. Saliente-se que o não 

cumprimento destes prazos previstos em lei implica crime de responsabilidade conforme o 

Decreto-lei 201/67. 

No entanto, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, em comentários ao art. 

31, § 3.º, da Constituição, destacam: 

O preceito é manifestamente não-auto-executável. De fato, é imprescindível 
para o cumprimento do dispositivo que advenha a lei integradora a que o 
artigo se refere, sem a qual ficam sem solução pontos indispensáveis ao 
exercício desta faculdade pelo cidadão e até mesmo à exoneração do 
município de seu dever de exibir suas contas.233 

Não é esse nosso entendimento, visto que o decreto-lei já regulamentou os 

dispositivos constitucionais. Quanto à legitimidade, Francisco Carlos Ribeiro de Almeida 

assevera: 
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a legitimidade deve preponderar sobre a legalidade, haja vista que a 
legitimidade está vinculada aos interesses, necessidades e aceitação social e 
expressa melhor dinamismo presente na relação entre o ordenamento 
jurídico-positivo e a necessidade político-econômica-social de uma 
sociedade.234 

Resta comentar, embora o Município goze de autonomia política, administrativa e 

financeira, estará sujeito à intervenção pelos Estados-membros da federação nos casos de não 

prestação das contas previsto no art. 35 da CF/1988, que reza: “O Estado não intervirá em 

seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto 

quando: [...] II – Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei”. No entanto tal 

dispositivo não goza ainda de eficácia social. 

7.º) Formas de participação na Administração Pública (CF, art. 37, § 3.º): 

A Emenda Constitucional 19/98 trouxe a nova redação do § 3.º do art. 37 com a 

previsão de que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na Administração 

Pública direta e indireta citada, regulando especialmente 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; o acesso dos 

usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o 

disposto no art. 5.º, X e XXXIII.  

O direito que permite a participação do cidadão na Administração Pública ainda 

não foi regulamentada, e por vedação expressa no texto constitucional, não poderá ser 

regulamentada pelo Poder Executivo por medida provisória (CF/art. 62, § 1.º, I, a)235 e lei 

delegada (CF/1988, art. 68, § 1.º, II),236 e sim por lei ordinária. O cidadão para fazer valer um 

 
                                                           
234  ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro de. O controle dos atos de gestão e seus fundamentos básicos. Revista 

do Tribunal de Contas da União, Brasília, vol. 30, n.80, abr.-jun. 1999, p. 27. 

235  CF/1988, art. 62: “Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. § 1o É vedada a 
edição de medidas provisórias sobre matéria: I – relativa a: a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 
partidos políticos e direito eleitoral”. 

236  CF/1988, art. 68: “As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a 
delegação ao Congresso Nacional. § 1.º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do 
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direito contido na norma constitucional prevista no § 3.º do art. 37 pode promover mandado 

de injunção (CF/1988, art. 5.º, LXXI) em ausência de norma regulamentadora de um direito 

relativo a democracia participativa e para dar eficácia e aplicabilidade da norma 

constitucional referida, especialmente como essa de eficácia reduzida, que não produzem 

efeito pela mera promulgação e entrada em vigor da Emenda Constitucional 19 à Constituição 

de 1988. José Afonso da Silva aduz que a eficácia jurídica diz respeito à aplicabilidade, 

exigibilidade ou executoriedade da norma como possibilidade de sua aplicação jurídica237 

como a referida norma constitucional, e ensina: 

Todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da ordem 
jurídica preexistente à entrada em vigor da constituição a que aderem e a nova 
ordenação instaurada. O que se pode admitir é que a eficácia de certas normas 
constitucionais não se manifesta na plenitude de seus efeitos jurídicos pretendidos 
pelo constituinte enquanto não se emitir uma normação jurídica ordinária ou 
complementar executória, prevista ou requerida.238 

8.º) A audiência pública 

Existe nas esferas dos poderes constitucionais. No âmbito do Poder Legislativo, 

prevê o art. 58, II, da CF/1988, 

O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. [...] II – realizar 
audiências públicas com entidades da sociedade civil. 

Celso Ribeiro Bastos ao comentar o dispositivo citado assevera que:  

 
                                                           
 

Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria 
reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: II – nacionalidade, cidadania, direitos individuais, 
políticos e eleitorais.” 

237  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
66. 

238  Idem, ibidem. p. 81. 
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Sentido de integrar representantes e representados através de audiências. 
[...] as audiências públicas com entidades da sociedade civil são realizadas 
quando questões de interesse social ou mesmo de segmentos específicos da 
sociedade forem suscitadas. [...] tais audiências, portanto, configuram 
espaços voltados ao debate coletivo.239 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados representante do povo no 

Parlamento,240 ao disciplinar a audiência pública em seus arts. 255 a 258.241 As regras 

constitucionais e infralegais relativas às audiências públicas, em decorrência do princípio da 

simetria autorizam as Casas Legislativas distrital, estaduais e municipais, prescreverem os 

mesmos procedimentos em seus respectivos Regimentos Internos. 

 
                                                           
239  BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil, cit., 

1995, 4. vol., t. I, p. 264. 

240  O Regimento Interno do Senado Federal, representante dos Estados Membros em seu art. 90, II, estabelece 
como uma das competências das Comissões a realização de “audiências públicas com entidades da 
sociedade civil (Const. art. 58, § 2.º, II)”. 

241  Regimento Interno – 

 “Art. 255. Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública com entidade da sociedade civil para 
instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, 
atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada. 

 Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pública, a Comissão selecionará, para serem ouvidas, as 
autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados às entidades participantes, cabendo ao 
Presidente da Comissão expedir os convites. 

 § 1.º Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a Comissão 
procederá de forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião. 

 § 2.º O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá, para tanto, de vinte minutos, 
prorrogáveis a juízo da Comissão, não podendo ser aparteado. 

 § 3.º Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos trabalhos, o Presidente da Comissão 
poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. 

 § 4.º A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, se para tal fim tiver obtido o 
consentimento do Presidente da Comissão. 

 § 5.º Os Deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da 
exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e 
a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes.  

 Art. 257. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública os membros de representação 
diplomática estrangeira.  

 Art. 258. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se, no âmbito da Comissão, os 
pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem. 

 Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, o traslado de peças ou fornecimento de cópias aos 
interessados”. 
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Na esfera administrativa é prevista na Constituição, em lei de matéria de licitações 

e contratos,242 ambiental243 (CF/1988, art. 225, § 1.º, IV),244 serviços públicos,245 de 

energia,246 entre outros, uma vez que são citações exemplificativas. Diogo Figueiredo Moreira 

Neto define audiência pública como: 

Um instituto de participação administrativa aberta a indivíduos e a grupos 
sociais determinados, visando à legitimação administrativa, formalmente 

 
                                                           
242  Lei 8.666, de 1993 (licitações e contratos administrativos) no art. 39, caput, prescreve que a audiência 

pública será realizada obrigatoriamente no processo licitatório, nos casos em que se estime para a licitação 
ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas valor superior a R$ 150.000.000,00, iniciado 
com audiência pública providenciada pela autoridade responsável com antecedência mínima de quinze dias 
úteis da data prevista para a publicação do edital, observada a divulgação com antecedência não inferior a 
dez dias úteis da data da realização, pelas mesmas vias da publicidade da licitação, devendo ser prestadas 
informações e dados acesso e direito de se manifestar a todos os interessados. 

243  A Resolução 006/1986, que, no art. 11, § 1.º, determina a promoção de “realização de audiência pública para 
informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA” (relatório de impacto 
ambiental) in Disponível na Internet em <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html. 
Acesso em 20/8/2009. e Estatuto da cidade Lei 10.257/2001, no art. 2.º, XIII, como uma das “diretrizes 
gerais” da política urbana, cujo objetivo é “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana”, consta a realização de audiência pública com a “população interessada nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o 
meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população”. Outra previsão consta do art. 
40, § 4.º, I, dessa Lei 10.257/2001, segundo o qual, para o processo de elaboração do plano diretor e a 
fiscalização de sua implementação, devem os Municípios promover “audiências públicas e debates com a 
participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade”. Todos são 
instrumentos para gestão democrática da cidade.  

244   CF/1988 art. 225, § 1.º, IV “... o órgão público presta informações ao público e o público passa informações 
à Administração Pública...”. 

245  A Lei 8.987, de 13/02/1995, trata do “regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos”, a 
que se refere o art. 175 da Constituição da República. Embora não contemple, expressamente, a audiência 
pública, contém vários dispositivos que demandam a sua realização, tais o art. 3.º (para implementação da 
“cooperação dos usuários”), o art. 7.º, I e II (para que os usuários possam exercer o direito de receber o 
serviço adequado e as informações para defesa de interesses individuais e coletivos do poder concedente ou 
da concessionária), o art. 21 (para colocar à disposição dos interessados “os estudos, investigações, 
levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de 
utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização”), o art. 29, XII (para 
“estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço”) e no art. 30, 
parágrafo único (para escolha dos representantes dos usuários na comissão encarregada de fiscalizar o 
serviço periodicamente). 

246  A Lei 9.427, de 26.12.1996, instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – autarquia federal – 
e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, entre outras providências. Seu 
art. 4.º, § 3.º, dispõe que “o processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes econômicos do 
setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via 
administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela ANEEL”. 



117 
 

disciplinada em lei, pela qual se exerce o direito de expor tendências, 
preferências e opções que possam conduzir o Poder Público a uma decisão 
de maior aceitação conceitual.247 

No âmbito judicial, a Lei 9.868, de 10.11.1999 “dispõe sobre o processo e 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”, e em seu art. 9.º, § 1.º, prescreve: 

em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de 
fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, 
poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou 
comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data 
para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência 
e autoridade na matéria. 

Ives Gandra Martins e Gilmar Ferreira Mendes asseveram que a audiência pública 

fornece ao STF “instrumentos adequados para uma aferição mais precisa dos fatos e 

prognoses estabelecidos ou pressupostos pelo legislador”,248 destinando-se a audiência 

pública à defesa da Constituição. 

A Lei 8.625, de 12.02.1993, denominada de Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público, (entre outras 

providências), quando trata das funções gerais da instituição, no art. 27,249 parágrafo único, 

 
                                                           
247  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo administrativo federal (Comentários à Lei 9.784 de 

29/1/1999). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 189. 

248  MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade 
– Comentários à Lei 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 158-159. 

249  Lei 8.625, de 12.02.1993 Lei orgânica nacional do Ministerio Publico “Art. 27. Cabe ao Ministério Público 
exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de 
garantir-lhe o respeito: 

 I – pelos poderes estaduais ou municipais; 

 II – pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta; 

 III – pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal; 

 IV – por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município ou executem serviço de 
relevância pública. 

 Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre 
outras providências:  
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IV. Determina ao Parquet, entre outras medidas necessárias à defesa dos direitos assegurados 

nas Constituições Federal e Estadual, que promova a defesa do regime democrático e da 

sociedade (conforme preceitua o art. 127250 da CF e dos arts. 1.º e 5.º da Lei Complementar 

75, de 20.05.1993) e audiências públicas. 

As audiências públicas salienta Hugo Nigro Mazzilli têm a ver, portanto, 

“com a passagem de uma democracia representativa para uma democracia 

participativa”.251 Nesse sentido, seja que âmbito em que estiver regulamentada, a 

audiência pública é um instrumento democrático de direito exercido pelas pessoas, que 

ajuda a legitimar a uma determinada decisão com mais transparência ao público 

interessado. É por meio desse instrumento direto que a autoridade ao decide ter acesso 

aos mais diversos tipos de opiniões sobre determinado assunto. No entanto, tais opiniões 

não vinculam à decisão da autoridade que não esteja obrigada a segui-las. Assim, a 

audiência pública é consultiva, em que a autoridade vai analisar a questão segundo seus 

critérios discricionários, podendo acolhê-la ou rejeitá-la. 

 
 
                                                           
 

 I – receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações 

cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas; 

  II – zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos; 

 III – dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas 

no inciso I; 

 IV – promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos 

órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada 

e imediata, assim como resposta por escrito”. 

250  CF/1988 Art. 127: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais”. 

251  Daniel Alberto SABSAY e Pedro TARAK, Apud MAZZILLI, Hugo Nigro. O inquérito civil. São Paulo: 

Saraiva, 1999. p. 326. Diz ainda nas p. 326-327: “apenas um mecanismo pelo qual o cidadão e as entidades 

civis (as entidades chamadas não governamentais) podem colaborar com o Ministério Público no exercício 

de suas finalidades institucionais, e, mais especialmente, participar de sua tarefa constitucional consistente 

no zelo do interesse público e na defesa de interesses metaindividuais (como o efetivo respeito dos Poderes 

Públicos aos direitos assegurados na Constituição, o adequado funcionamento dos serviços de relevância 

pública, o respeito ao patrimônio público, ao meio ambiente, aos direitos dos consumidores, aos direitos das 

crianças e adolescentes, à produção e programação das emissoras de rádio e televisão etc.)”. 
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9.º) Denúncia pelo cidadão de irregularidades aos Tribunais de Contas  

Segundo o § 2.º do art. 74 da CF/1988: “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”. Para José Afonso da Silva o art. 74, § 

2.º, da Constituição ao comentar a possibilidade de denúncia pelo cidadão das irregularidades 

nas contas públicas diz:  

Na forma da lei” diz o texto, como se para este tipo de denúncia aquelas 
partes legítimas dependessem de lei que as autorizasse. Ora, primeiro, existe 
o direito de petição que independe de lei, e pode ser utilizado no caso; 
segundo, porque a denúncia poderá ser feita sempre e o tribunal a terá na 
conta que a merecer. Será realmente de pasmar se não tomar conhecimento 
do fato, só porque não existe lei que autorize aquela legitimação para agir 
perante ele. Se ele pode tomar conhecimento e tomar as providências de 
ofício, então não há como recusar conhecer da denúncia.252 

O art. 74, § 2.º, da Constituição é regulado pela Lei 8.443/92 e a matéria e 

disciplinada nos seus arts. 53 a 55.253 A Resolução Tribunal de Contas da União 77/96, 

 
                                                           
252  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais, cit., 1998, p. 733. 

253  Lei 8.443/92 que, nos seus artigos 53 a 55, estabelece “Art. 53 Qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de 
Contas da União. 

 § 1.º (Vetado [o dispositivo tratava de denúncia oral]). 

 § 2.º (Vetado [tratava de redução a termo de denúncia oral]). 

 § 3.º A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente poderá 
ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do relator. 

 § 4.º Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os 
demais atos do processo, assegurando-se aos acusados a oportunidade de ampla defesa. 

 Art. 54. O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas da União certidão dos despachos e dos fatos 
apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de quinze dias, a contar do recebimento do pedido, 
desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. 

 Parágrafo único. Decorrido o prazo de noventa dias, a contar do recebimento da denúncia, será 
obrigatoriamente fornecida a certidão de que trata este artigo, ainda que não estejam concluídas as 
investigações. 

 Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias 
formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. 

 § 1.º Ao decidir, caberá ao Tribunal manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia. 
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segundo Olímpio José Ferreira, disciplina a matéria, pormenorizando os aspectos a seguir 

comentados. As denúncias recebidas são encaminhadas diretamente ao Ministro-Relator, em 

envelope lacrado e com a tarja de sigiloso. Destaca ainda o autor: 

Relativamente ao controle técnico, esse é exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União e consiste na fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária dos atos de gestão da Administração Pública (CF, arts. 70 a 
75). 

Apesar de ser o controle, na configuração contemporânea do Estado, 
precipuamente uma atribuição estatal ou dos representantes da população, o 
cidadão pode e deve também dele diretamente participar mediante a 
provocação dos procedimentos próprios na defesa de interesses individuais 
ou coletivos, sendo o controle popular um dos mais eficazes meios de 
controlar a administração Pública. 

A denúncia, tratada neste trabalho, é um dos instrumentos desse tipo de 
controle. [...].  

No caso de prejuízo ao erário, o Tribunal poderá ainda solicitar as medidas 
necessárias ao arresto de bens dos responsáveis julgados em débito (Lei 
8.443/92, art. 61) [...]. 

No caso de licitação, verificada a ocorrência de fraude, o Tribunal declarará 
a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de 
licitação na Administração Pública Federal (Lei 8.443/92, art. 46). [...] 

Mencione-se, de outra parte, que são autuados como Representação os 
expedientes das seguintes origens (distintamente das denúncias de cidadão 
comum) que comuniquem a ocorrência de irregularidades na Administração 
Pública: 

a) Ministério Público da União; 

b) órgãos de Controle Interno de qualquer Poder; 

c) Senadores, Deputados Federais, Estaduais e Distritais, Juízes, servidores 
públicos ou outras autoridades; 

d) Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, Conselhos de 
Contas Municipais, Câmaras Municipais e Ministério Público Estadual; 

e) equipe de inspeção ou de auditoria do TCU, cuja representação é 
considerada de natureza urgente, tendo tramitação preferencial; 

f) unidade técnica do TCU; 

g) outras origens que devam revestir-se dessa forma por força de lei 
específica. 

 

 
                                                           
 
 § 2.º O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, cível ou penal, em decorrência da 

denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé”. 
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11.º) Participação de cidadãos no Conselho da República 

Prevê o art. 89: 

O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da 
República, e dele participam: VII – seis cidadãos brasileiros natos, com 
mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente 
da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara 
dos Deputados, todos com mandato dej três anos, vedada a recondução.254 

A Constituição Federal de 1988 enuncia as funções do Conselho, para pronunciar-

se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio e as questões relevantes para a 

estabilidade das instituições democráticas.  

12.º) Participação envolvendo produtores e trabalhadores rurais na política 

agrária 

O art. 187, caput, da CF/1988, determinando que a política agrária será planejada 

com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores 

rurais, bem como os setores de comercialização, de armazenamento e de transportes. Segundo 

voto proferido na ADI 1.330-MC, pelo rel. Min. Francisco Rezek, julgamento em 10.08.1995, 

Plenário, DJ 20.09.2002. “O art. 187 da CF é norma programática na medida em que prevê 

especificações em lei ordinária.” No julgamento da ADI 244, em que foi relator o Min. 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 11.09.2002, Plenário, DJ 31.10.2002. O Ministro 

considerou que  

Além das modalidades explícitas, mas espasmódicas, de democracia direta 
– o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular (art. 14) – a Constituição da 
República aventa oportunidades tópicas de participação popular na 

 
                                                           
254  A Lei 8.041, de 05.06.1990 dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho da República, e em 

seu art. 3.º O Conselho da República é presidido pelo Presidente da República e dele participam:VII – 6 
(seis) cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade, todos com mandato de 3 
(três) anos, vedada a recondução, sendo: a) 2 (dois) nomeados pelo Presidente da República; b) 2 (dois) 
eleitos pelo Senado Federal: e c) 2 (dois) eleitos pela Câmara dos Deputados; no § 4.º A participação no 
Conselho da República é considerada atividade relevante e não remunerada. 
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administração pública (v.g., art. 5.º, XXXVIII e LXXIII; art. 29, XII e XIII; 
art. 37, § 3.º; art. 74, § 2.º; art. 187; art. 194, parágrafo único, VII; art. 204, 
II; art. 206, VI; art. 224). 

13.º) O caráter democrático e participativo dos trabalhadores e dos aposentados 

O art. 194, VIII,255 da Carta Republicana prevê o caráter democrático e 

participativo dos trabalhadores e dos aposentados e na seguridade social; o caráter 

democrático é realizado pela descentralização do poder pela Administração Pública em 

respeito ao princípio conhecido como “gestão quadripartite”. A administração da seguridade 

deve ser feita de forma democrática, reza a norma. Os entes fazem parte da gestão 

quadripartite onde participam: a) trabalhadores, b) empregadores, c) aposentados e d) 

Governo. 

14.º) A participação da comunidade na área de saúde 

O art. 198, III, da CF/ 1988 prevê a participação da comunidade na área de saúde, 

onde se descentraliza a saúde256 da seguinte forma: União fica com a prevenção, Estados 

ficam com os hospitais, Municípios ficam com os prontos-socorros.  

15.º) A participação da população no controle das ações a execução dos 

respectivos programas nas esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e 

de assistência social 

 
 
                                                           
255  “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social.” 

 Redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 15.12.1998: “VII – caráter democrático e descentralizado 
da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados”. 

256  CF/1988 “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...] III – participação da 
comunidade”. 
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O art. 204, II, da Constituição prescreve:  

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
[...] II – participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis. 

Assim há execução dos respectivos programas nas esferas estadual e municipal, 

bem como nas entidades beneficentes e de assistência social; e a participação da população, 

por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 

em todos os níveis. 

16.º) O art. 206 prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei: “Art. 206. O ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios: [...] VI – gestão democrática do ensino público, na forma 

da lei”. 

17.º) Orçamento participativo 

Uns dos exemplos de democracia participativa mais efetivado é o chamado 

orçamento participativo, que se iniciou em Porto Alegre e posteriormente nos estados do Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também em muitos 

municípios. Tem o intuito de submeter o destino de parte dos recursos públicos à consulta 

pública da comunidade estadual ou municipal, por meio de reuniões comunitárias abertas a 

todos os cidadãos, em que primeiro são coletadas, debatidas as propostas, depois são votadas 

as prioridades da comunidade, e encaminhadas a Administração Pública para que ele atenda o 

interesse da solicitação pelo investimento público. Leonardo Avritzer destaca que: 

Orçamento participativo é uma forma de balancear a articulação entre 
representação e participação ampla da população através da cessão da 
soberania por aqueles que a detêm enquanto resultado de um processo 
eleitoral. A decisão de iniciar o OP é sempre do prefeito. A soberania passa 
a ser partilhada com um conjunto de assembléias regionais e temáticas que 
operam a partir de critérios de livre participação. Todos os cidadãos se 
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tornam, automaticamente, membros das assembléias regionais e temáticas 
com igual poder de deliberação.257 

Nesse sentido, Clèmerson Merlin Clève assevera: “Na Constituição de 1988, a 

participação política é uma realidade [...]. Seja no domínio do político, seja no universo do 

aparato administrativo”.258 Essa é razão para o qual Bobbio afirma que a democracia direta 

engloba “todas as formas de participação no poder”,259 com prevalência do agente popular 

sobre o político. Antônio Octávio Cintra lembra que na democracia direta “em que os próprios 

governados tomam as decisões que terão validade para todos”.260 Norberto Bobbio sobre a 

participação popular assevera: 

[...] solicitação de que a participação popular e também o controle do poder 
a partir de baixo se estenda dos órgãos de decisão política aos de decisão 
econômica, de alguns centros do aparelho estatal até à empresa, da 
sociedade política até à sociedade civil pelo que se vem falando de 
Democracia econômica, industrial ou da forma efetiva de funcionamento 
dos novos órgãos de controle (chamados “conselhos operários”), colegial, e 
da passagem do auto-governo para a autogestão.261 

Diferentemente, na democracia semidireta, se mais utilizada pode contemplar uma 

forte legitimidade a representação política pela da soberania popular. Passemos à sua análise. 

Outros instrumentos de democracia participativa, como as consultas populares, são 

classificados por certos doutrinadores de meios da democracia semidireta. O fato é que esses 

instrumentos amadurecem Estado Democratico de Direito, acendendo debates importantes na 

comunidade. 

 
                                                           
257  AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil e participação no Brasil contemporâneo. In: MELO, Carlos Ranulfo; 

e SÁEZ, Manuel Alcântara. A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século 21. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2007. 488 p., p. 414-415. 

258  CLÈVE, Clèmerson Merlin. O cidadão, a Administração Pública e a Constituição. In: _____. Temas de 
direito constitucional (e de teoria do direito). São Paulo: Acadêmica, 1993. p. 34. 

259  BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade, cit., p. 459. 

260  CINTRA, Antônio Octávio. Instituições da democracia direta no contexto da democracia representativa. 
Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, Coordenação de Publicações. Série 
Estudos da Assessoria Legislativa n. 38, 1992. p. 1. 

261  BOBBIO, Noberto; MATTEUCI, Nicola; e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política, cit., 2004, p. 
324-325. Verbete Democracia. 
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2.2.1 Consulta popular: referendo e plebiscito  

A Constituição de 1988 reproduziu normativamente dois instrumentos 

participativos (referendo e plebiscito) de democracia semidireta já existentes em outras 

Constituições brasileiras, e introduziu pela primeira vez a iniciativa popular, como já 

destacamos. Para Marcus Cláudio Acquaviva, “A terceira espécie de democracia é a 

semidireta assim nominada porque ao lado da natureza representativa de seu sistema político, 

nela se admite a utilização esporádica da intervenção direta dos governados em certas 

deliberações dos governantes”.262 O art. 14 da CF/1988 foi regulamentada pela Lei 9.709/98 a 

execução do disposto nos incisos I, II e III do referido dispositivo.  

Art. 1.º A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta Lei e das 
normas constitucionais pertinentes, mediante: 

I – plebiscito; 

II – referendo; 

III – iniciativa popular. 

O inc. XV do art. 49 da CF/1988 prescreve que é da competência exclusiva do 

Congresso Nacional “autorizar referendo e convocar plebiscito”. O Poder Legislativo 

representante do povo decide por decreto legislativo se irá submeter uma matéria controversa, 

a legitimidade do povo de uma determinada decisão política, conforme determina o art. 3.º da 

Lei 9.709/98, que dispõe sobre a convocação do plebiscito e o referendo nas questões de 

relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Os 

instrumentos da democracia semidireta são, na lição de Celso Ribeiro Bastos, “tentativas de 

 
                                                           
262  ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva. São Paulo: Jurídica Brasileira, 

1993. p. 423. Na mesma esteira João Gilberto Lucas Coelho: “A simples leitura do texto constitucional 

forma imediatamente a convicção de que o Brasil optou pela democracia semidireta, particularmente 

consagrada na feliz revisão do princípio da soberania popular (art. 1.º e 14), escrito na linha de outros 

sistemas constitucionais que romperam com os rígidos e clássicos limites da representação como único 

caminho do exercício do poder” (COELHO, João Gilberto Lucas. A democracia participativa na 

Constituição de 1988: os institutos de iniciativa popular, plebiscito e referendo. Revista da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Brasiliense, n. 54, verão / 1989-90, p. 64-65; in: A Constituição na visão dos tribunais, 

São Paulo: Saraiva, 1997. v. 1, p. 255). 
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dar mais materialidade ao sistema indireto. É tentar reaproximar o cidadão da decisão política, 

sem intermediário”.263 

O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular na esfera federal obedecem às 

normas do Regimento Comum do Poder Legislativo, as hipóteses de plebiscito e referendo 

determinadas no texto constitucional de 1988 não são taxativas. O Distrito Federal, os 

Estados-membros e os Municípios observarão o disposto no art. 6.º da Lei 9.709: “Nas demais 

questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o 

referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e 

com a Lei Orgânica”. Pietro Alarcón, parafraseando Dalmo de Abreu Dallari, destaca:  

[...] o direito de participação é um direito fundamental de todo indivíduo na 
sua condição de povo de determinado Estado, de expressar sua vontade, 
para interferir nos processos de poder do Estado e na governabilidade dos 
destinos da sociedade da qual participa.264 

Iniciemos a análise da democracia semidireta pelo referendo. 

Segundo Maria Victória de Mesquita Benevides, o vocábulo “referendo” origina-

se do signo ad referendum e a raiz do seu sentido é oriunda dos cantões suíços no século XV, 

instituído com o fim de legitimar e validar as decisões pelos cidadãos das Assembleias 

Cantonais.265 Darcy Azambuja, destaca que o referendo “é o que mais aproxima o Governo da 

democracia pura, mas também é o mais complexo, tanto por sua intimidade com outros 

instrumentos, como o plebiscito e o veto popular, como pelas diferentes classificações que 

abriga”.266 Nesse sentido, Paulo Bonavides: “com o referendum, o povo adquire o poder de 

sancionar leis”,267 “cujo ponto fundamental não resida na apreciação técnica, mas sim numa 

 
                                                           
263  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 237. 

264  ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. A Democracia semidireta na Constituição de 1988. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 33, out.-dez. 2000, p. 144. 

265  BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular, cit., 
p. 34. 

266  AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. 27. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1988. p. 228. 

267  BONAVIDES, Paulo, 1994. Ciência política, cit., p. 282. 
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valoração ético-social” salienta Reinhold Zippelius,268 cabendo ao Parlamento apenas elaborar 

a lei e à população a capacidade de torná-la juridicamente perfeita e obrigatória, depois de sua 

aprovação por sufrágio.  

Na história constitucional brasileira houve o referendo sobre o sistema de 

governo, em 6 de janeiro de 1963, durante a gestão do presidente João Goulart. Gladio 

Gemma destaca que o “ímpeto democrático que caracterizou o primeiro pós-guerra, a 

instituição do referendum se expandiu, vindo a ser disciplinada, de variadas formas, pelas 

Constituições”.269 

Embora previsto no art. 14, II, da CF/1988, e o art. 49, XV, atribua competência 

ao Congresso Nacional para autorizá-lo, não está prevista, no texto constitucional, qualquer 

data para a realização de referendo, nem o procedimento para instaurar o processo. Mas a Lei 

Ordinária 9.709/98 em seu art. 11 prescreve: “O referendo pode ser convocado no prazo de 

trinta dias, a contar da promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, que se 

relacione de maneira direta com a consulta popular”.  

A Lei 9.709/98, que disciplina o referendo, contém em seu art. 3.º a expressão “às 

questões de relevância nacional”, o que dá a entender que só se aplica no âmbito federal. 

Entretanto, em seu art. 2.º, estabelece a distinção legal dos instrumentos participativos da 

democracia para todo o ordenamento brasileiro:  

Art. 2.º Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que 
delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza 
constitucional,legislativa ou administrativa. No § 2.º – O referendo é 

 
                                                           
268  ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria geral do estado. 12. ed. Tradução de Karin Praefke- Aires Coutinho. 

Coordenação de J.J. Gomes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkhian, 1994. p. 240. “No entanto, resultam 
desde logo restrições do facto de à legislação do povo só poderem ser submetidas àquelas matérias que a 
comunidade seja capaz de julgar. Dever-se-á tratar, neste contexto, predominantemente de questões cujo 
ponto fundamental não resida na apreciação técnica, mas sim numa valoração ético-social, como p. ex., no 
caso de decisão incidindo sobre a admissibilidade da interrupção voluntária da gravidez ou sobre a 
introdução da pena de morte”. 

269  GEMMA, Gladio. Referendo. In: BOBBIO, Noberto; MATTEUCI, Nicola; e PASQUINO, Gianfranco. 
Dicionário de política. 5. ed. Brasília: UnB, 2004. p. 1074. 
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convocado com posteridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo 
ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. 

Nesse sentido, o referendo no Brasil é uma manifestação da vontade política dos 

cidadãos em pleno gozo do exercício dos direitos políticos, que tem por objetivo a aprovação 

ou desaprovação de uma decisão decorrente da vontade constitucional federal, estaduais, ou 

da lei orgânica distrital ou municipal. 

Cabe ressaltar que o referendo conforme a lei disponha que a decisão seja 

submetida à manifestação dos cidadãos, pode ser constituinte (quando se tratar de Emenda 

Constitucional) ou legislativo (quando se tratar de lei ordinária). No Brasil não há previsão 

para os cidadãos referendarem uma emenda constitucional. Segundo Dalmo de Abreu Dallari, 

a capacidade de aprovar todas as leis: 

Ad referendum do povo. Em certos casos, as Constituições de alguns 
Estados modernos exigem que se faça o referendum, sendo ele considerado 
obrigatório, o que se dá quase sempre quanto a emendas constitucionais; em 
outros, ele é apenas previsto como possibilidade, ficando a cargo das 
assembléias decidir sobre sua realização, sendo ele chamado de facultativo 
ou opcional.270 

No Brasil, o referendo é classificado pela doutrina de facultativo ou opcional. 

Assim, José Afonso da Silva destaca que,  

A Constituição não introduziu inovação de realce no sistema de sua 
modificação. Até a votação no Plenário, anteprojetos e projetos admitiam, 
expressa e especificamente, a iniciativa e o referendo populares em matéria 
de emenda constitucional. No plenário, contudo, os conservadores 
derrubaram essa possibilidade clara que constava do § 2.º do art. 74 do 
Projeto aprovado na Comissão de Sistematização.271 

No entanto, algumas Assembleias Legislativas dos Estados-membros da 

federação, por meio do poder constituinte derivado decorrente, reformaram suas Constituições 

 
                                                           
270  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, cit., 2005, p. 154. 

271  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., 2007, p. 65. 
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estaduais, obrigando o eleitorado a se manifestar pelo referendo sobre emenda à Constituição 

do Estado.272 

 
                                                           
272  São eles: 

 “1.º) O estado-membro do Amapá, em sua Constituição Estadual em seu art. 5.º-B. Através de plebiscito o 
eleitorado se manifestará, especificamente, sobre fato, medida, decisão política, programa ou obra pública e, 
pelo referendo, sobre emenda à Constituição, sobre lei e sobre projetos de emenda à Constituição e de lei. 

 § 1.º Podem requerer plebiscito ou referendo: 

 § 2.º A realização de plebiscito ou referendo depende de aprovação da maioria absoluta dos membros da 
Assembléia Legislativa. 

 § 3.º A decisão do eleitorado, através de plebiscito ou referendo, será válida quando tomada por maioria de 
votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual e, tratando-se de emenda a esta 
Constituição, quando tomada por maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.  

 § 4.º Convocado o plebiscito ou referendo, o Presidente da Assembléia Legislativa dará ciência à Justiça 
Eleitoral, a qual caberá, nos limites de sua circunscrição, adotar as medidas necessárias a sua realização. 

 2.º) O Estado-membro do Maranhão em seu art. 44, § 1.º redação dada pela Emenda Constitucional 058 de 
01/12/2009 dispõe:  

 § 2.º -A Assembléia Legislativa e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas competências, poderão 
promover consultas referendarias e plebiscitárias sobre do Poder Executivo e sobre matéria legislativa, 
ficando a respectiva atos, autorizações ou concessões legislativa.  

 I – As consultas referendárias e plebiscitárias serão formuladas em termos de aprovação ou rejeição dos atos, 
autorizações ou concessões do Poder Executivo, bem como teor da matéria tramitação sustada até que o 
resultado das urnas seja proclamado.  

 II – O plebiscito e o referendo serão convocados mediante Decreto Legislativo editado através:  

 a) de proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem a Assembléia Legislativa ou as Câmaras 
Municipais; ou  

 b) de iniciativa popular, sendo obrigatória, neste caso, a convocação do plebiscito ou referendo sempre que 
preenchido os requisitos constantes no § 1.º deste artigo.  

 III – Aprovado o ato convocatório, o Presidente da Assembléia Legislativa ou da Câmara Municipal dará 
ciência à Justiça Eleitoral, a quem incumbirá nos limites de sua circunscrição:  

 a) fixar a data da consulta popular que não poderá ser superior a sessenta dias da proclamação doa to 
convocatório, salvo se houver coincidência com o período de propaganda eleitoral até a data das eleições que 
se realizarem;  

 b) expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo;  

 c) assegurar a gratuidade nos meios de comunicação de massa concessionários de serviços públicos, em 
âmbito local, aos partidos e às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria 
em questão, para divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta; 

 IV – O plebiscito ou referendo, convocado nos termos desta Constituição, será considerado aprovado ou 
rejeitado por maioria simples, com caráter vinculante em relação à matéria consultada, de acordo com o 
resultado homologado pela Justiça Eleitoral”. 
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Já é tempo, diante das inúmeras emendas constitucionais à Constituição de 1988, 

de que determinados temas reformados por emendas constitucionais acrescerem a 

Constituição de 1988 a exigência do referendum como sendo obrigatória. Trata-se de uma das 

espécies de limitação constitucional material implícita do poder reformador. Como bem 

destaca Fábio Konder Comparato: “A participação direta do povo, no processo de criação do 

Direito, exerce-se, antes de mais nada, por meio da iniciativa popular e do referendo”.273 

Isso porque os efeitos jurídicos da realização do referendo, se ratificado pelos 

cidadãos a decisão política constitucional federal, estadual ou infraconstitucional (distrito 

federal e municípios), passará a legitimar a validade e existência (se ainda não existia), ou 

continuar a valer e vigorar (se já tivesse sido aprovado pelos mecanismos institucionais) no 

ordenamento jurídico, o que demonstra o efeito constitutivo da decisão popular; se rejeitado, a 

decisão política não se incorporará ao ordenamento jurídico, ou, se já estiver em vigor, será 

abrogado, evidenciando o efeito desconstitutivo (ou constitutivo-negativo) do referendo. 

Em 23 de outubro de 2005 foi realizado um referendo sobre a proibição da 

comercialização de armas de fogo e munições, com vistas à aprovação ou não do disposto no 

art. 35 da Lei infraconstitucional 10.826, de 23.12.2003, denominada como Estatuto do 

Desarmamento. Nesta consulta popular, a maioria do eleitorado preferiu optar e votar pelo 

“não”, isto é, contra a proibição. 

Podem participar do referendo todos os cidadãos natos, naturalizados (o quase 

nacional – português não) que tem capacidade eleitoral ativa, ou seja todos aqueles cidadãos 

em pleno gozo do exercício dos direitos políticos que podem votar, e deliberar sobre alguma 

questão de matéria pública, de interesse público, seja na esfera federal, estadual, distrital e 

municipal. O referendo é uma decisão política semidireta dos cidadãos eleitores, pois no 

exercício de votar no referendo o povo se manifesta sobre uma decisão política que já foi 

adotada pelas autoridades públicas competentes. O que é importante, ressalta Norberto 

Bobbio, é que:  

 
                                                           
273  COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil: uma constituição para o desenvolvimento democrático. 4. ed. 

São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 18. 
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[...] Hoje, ninguém pensa em contestar a importância e utilidade de um tal 
modo de se obter decisões coletivas, e nem mesmo sua legitimidade 
democrática, ainda que algumas restrições possam ser feitas à concepção 
atomizante do corpo eleitoral, no qual o instituto do referendum se baseia, e 
a dificuldade de reunião através da discussão política.274 

O referendo que foi positivado na Constituição de 1988 em nosso entendimento é 

a espécie de referendo controlado porque não tem origem na iniciativa popular. Nesse 

sentido, o atual sistema de referendo previsto na Constituição, em nossa opinião, não favorece 

os cidadãos eleitores como na iniciativa popular no plano federal, estadual, e municipal, pois 

o texto constitucional não admite normativamente a iniciativa de referendo pelos cidadãos, 

não obstante disponibilizar a possibilidade de requerimento ao Poder Legislativo. 

Apesar de a Constituição silenciar a respeito da possibilidade ou não de 
conclamação de referendo para aprovação de emenda constitucional, uma 
interpretação sistemática do art. 2.º da Lei 9.709/98, que se reporta à 
expressão “matéria de acentuada relevância de natureza constitucional”, 
juntamente com os princípios de nossa atual Constituição Federal, dentre os 
quais o da soberania popular, aponta para a possibilidade de submeter à 
aprovação popular questão regulada por emenda constitucional. Essa 
espécie normativa, considerada uma manifestação do Poder Constituinte 
Derivado Reformador, deve, a nosso ver, passar pela aprovação popular 
para obter legitimidade caso regule matéria de acentuada relevância. É o 
caso, por exemplo, da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 
2003, que alterou regras importantes sobre a Previdência Social, e deveria 
ter sido submetida a referendo após sua aprovação, dada sua relevância 
social.  

Todavia, a consulta não foi prevista nem há sinais de que ela poderá 
ocorrer, o que demonstra que a implementação da consulta popular no 
Brasil ainda é frágil.275 

Assim, entendemos que devem haver regras constitucionais de legitimidade pelo 

instrumento de democracia participativa, pelo referendo, conferindo ao povo a confirmação 

ou rejeição da vontade popular quando houver uma reforma constitucional. Destacamos 

anteriormente que já existe em alguns Estados membros da federação, em suas Constituições 

estaduais prevendo obrigatoriamente o referendo. Como bem destaca J.J. Rousseau: 
 
                                                           
274  BOBBIO, Norberto. Qual socialismo? Debate de uma alternativa. Tradução de Iza de Salles Freaza. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 69. 

275  AUAD, Denise. Mecanismo de participação popular no Brasil: Plebiscito, referendo e iniciativa popular. 
Disponivel em: <http://www.unibero.edu.br/download/revistaeletronica/Set05_Artigos/DIR_PROF%20 
DENISE_OK.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2011.  
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A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não pode 
ser alienada; consiste ela essencialmente na vontade geral, e a vontade geral 
não se representa: ou é ela mesma ou diferente; não há meio termo. Os 
deputados do povo não são nem podem ser seus representantes, eles são 
unicamente seus comissários; nada podem decidir em definitivo. Toda lei 
que o povo não tenha pessoalmente ratificado é nula; não é uma lei.276 

O plebiscito tem origem na Roma antiga, em 287 a.C. oriunda da Lei Hortênsia,277 

que dava força de lei às resoluções da Assembleia da Plebe. Na história constitucional 

brasileira o plebiscito foi inicialmente instituído por ato administrativo mediante a expedição 

do Decreto 1, de 15.11.1889, que proclamou provisoriamente a República brasileira, 

estabelecia a manifestação da nação por sufrágio popular para sua efetivação, o que motivou 

os monarquistas à arguição da ilegitimidade da proclamação da República, conforme o art. 

7.º: 

Sendo a República Federativa brasileira a forma de governo proclamada, o 
Governo Provisório não reconhece nem reconhecerá nenhum Governo local 
contrário à forma republicana, aguardando, como lhe cumpre, o 
pronunciamento definitivo do voto da Nação, livremente expressado pelo 
sufrágio popular.278 

Essa consulta popular nunca aconteceu. Maria Victoria de Mesquita Benevides 

referindo à ideia que norteou a preferência da “Ditadura Republicana” em que se fundou a 

elaboração da primeira Constituição republicana brasileira (1891) foi rejeitada pela elite 

política a participação popular rejeição da elite política à participação popular.279 A 

Constituição de 1934 também não acolheu os mecanismos de democracia semidireta. No 

 
                                                           
276  ROUSSEAU, J. J. Do contrato social, cit., 2000, p. 113. 

277  LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história, lições introdutórias. São Paulo: Max Limonad, 2002. 
Segundo o autor havia três assembleias: “[...] comitia centuriata (assembléia por centúrias, de origem 
militar, quando oexército era constituído por todos os cidadãos), comitia tributa (assembléia por tribos, ou 
distritos) e o concilium plebis. As decisões das duas primeiras podiam transformar-se em lex, as da última 
em princípio (até provavelmente 286 a. C. com a Lex Hortênsia de plebiscitis) obrigavam apenas a plebe e 
eram conhecidas como plebis scita”. No mesmo sentido: FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentários à 
Constituição de 1988. São Paulo: Julex, 1989. v. 1, p. 328. “O plebiscito tem sua origem no Direito 
Romano.” 

278  Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=91696>. Acesso em: 20 
nov. 2011.  

279  BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular, cit., 
p. 114. 
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Estado Novo de Getulio Vargas – a Constituição outorgada de 1937 prevê que a vigência da 

Constituição segundo os termos do art. 187, que rezava: “Esta Constituição entrará em vigor 

na sua data e será submetida ao plebiscito nacional na forma regulada em decreto do 

Presidente da República”. Conforme afirmamos anteriormente a Constituição de 1937 

também previu outras possibilidades de plebiscito, o que nunca ocorreu.  

A Emenda Constitucional 9, de 28.02.1945 suprime o plebiscito sob a justificativa 

de que iria tolher o Parlamento. A Constituição de 1946 volta a incorporar o plebiscito, mas 

apenas para casos de alteração dos territórios. Portanto, a realização do plebiscito de 1963 não 

se amparava pela Constituição de 1946, ainda em vigor. Foi preciso que no texto da Emenda 

Constitucional 4, de 02.09.1961 (denominada Ato Adicional), que instituiu o parlamentarismo 

conforme destacado anteriormente. Nesse sentido Fábio Konder Comparato assevera: “Nossa 

tradição é anti-Republicana e antidemocrática porque sempre vivemos num regime de 

completa oligarquia. A dominação dos ricos é a característica central da vida política deste 

país e é o que acabou moldando o conjunto das nossas instituições sociais”.280 

À luz das normas da Constituição Brasileira de 1988, e sua regulamentação na Lei 

9.709/98, que também disciplina o plebiscito, traz no art. 2.º a definição legal do instrumento 

participativo da democracia em seu § 1.º: “O plebiscito é convocado com anterioridade a ato 

legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha 

sido submetido”. A doutrina pátria na voz de Celso Ribeiro Bastos diz que: “O plebiscito é 

uma consulta popular realizada com o intuito de que o povo se manifeste sobre um interesse 

de fato, com repercussões legislativas ou administrativas, para dar-lhe ou não uma valoração 

jurídica”.281 

A competência é exclusiva do Congresso Nacional segundo art. 49, XV, da Carta 

republicana para autorizá-lo. De acordo com Pinto Ferreira o plebiscito pode ser classificado 

 
                                                           
280  COMPARATO, Fabio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: Forense, 1989. p. 77-78. 

281  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., p. 237. 
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sob duas formas: “a ampla e a orgânica”.282 A primeira forma denominada de ampla é a que 

se realiza sobre qualquer questão de “relevância nacional” (art. 3.º da Lei 9.709/98), sem 

nenhuma restrição quanto à matéria. Exemplificamos a relevância nacional e o 

enquadramento na classificação ampla a disposição do art. 35 do Estatuto do Desarmamento, 

Lei 10.826, de 22.11.2003, que só entraria em vigor posterior ao referendo:  

Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o 
território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6.º desta Lei. 

§ 1.º Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação 
mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005. 

§ 2.º Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste artigo 
entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Já a segunda, chamada de “orgânica”, é a reservada para uma matéria específica 

como a incorporação, subdivisão e desmembramento de Estados e Municípios, previstos na 

Constituição em seus §§ 3.º e 4.º do no art. 18. Logo, para se incorporar, subdividir e 

desmembrar, e deveria além do plebiscito, observar outros requisitos constitucionais e 

infraconstitucionais. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, sobre a possibilidade dos cidadãos 

“emitir sufrágio (art. 14) sobre a organização político-administrativa de base territorial de sua 

preferência, no modelo federativo nacional”, destaca: “[...] uma variedade de interesse difuso, 

de todos e de cada um dos habitantes daquelas áreas (interesse direto) [...]”. 

Não foi o ocorreu quando da promulgação da Emenda Constitucional 57/2008, 

que acrescentou aos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias o art. 96, em flagrante 

desrespeito à Constituição, com o fim de convalidar os atos de criação, fusão, incorporação e 

desmembramento de Municípios sem observância Constitucional: 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 
3.º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

 
                                                           
282  FERREIRA, Pinto. O problema da revisão constitucional e seus limites. Simpósio Sobre Revisão 

Constitucional e Plebiscito. Brasília: Conselho Federal da OSB, Comissão de Estudos Constitucionais, 1992. 
p. 18. 
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Art. 1.º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 96: 

Art. 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e 
desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de 
dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do 
respectivo Estado à época de sua criação. 

Art. 2.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Assim, já tivemos ambas experiências propostas e realizadas, representando 

institutos de democracia semidireta o que também ainda demonstra sua fragilidade. Nesse 

sentido, diante da promulgação da Constituição de 1988 preordenando a realização de 

plebiscito, além da previsão do instituto, nos arts. 14, I, e 18, §§ 3.º e 4.º, temos a prevista nos 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 2.º, o qual fixou data para a realização 

de plebiscito em 07.07.1993, antecipada para 21.04.1993 por força da EC 2, de 25.08.1992, 

ocasião em que o povo foi chamado a se manifestar sobre a forma (república ou monarquia 

constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que deveriam 

vigorar no país a partir de 01.01.1995. Destaca Deisy Ventura que: 

Em 1993, havia uma parte da elite política brasileira, como o Ulysses 
Guimarães, o Mário Covas e outras figuras importantes do PMDB e do 
PSDB que era parlamentarista e que estava apta a formar um sistema 
parlamentarista para o Brasil. Mas não havia de forma alguma essa 
convicção. Haviam setores da população que apoiavam essas figuras, mas 
não apoiavam o parlamentarismo exatamente. Confiavam, como o povo 
tende a confiar nas suas elites, para achar um modelo adequado.  

Em 1988 o Ulysses e o Covas reconheciam que o Brasil não tinha 
maturidade institucional para adotar o parlamentarismo porque nós teríamos 
quedas sucessivas de gabinetes, que iriam repercutir sobre a estabilidade 
econômica do Brasil. A instabilidade política geraria instabilidade 
econômica e, por isso, seria inconveniente para nós, em 1988, estabelecer a 
democracia no sistema parlamentar.  

E não somente isso, as próprias forças políticas do Brasil, o 
conservadorismo da elite, tudo conspirou para que a idéia da frente 
parlamentarista de que em cinco anos nós teríamos alcançado a maturidade 
democrática fracassassem totalmente.283 

 
                                                           
283  Entrevista do mês de Deisy Ventura concedida a Marília Denardin Budó, Jornal A Razão. Santa Maria, mai. 

2003. Disponível em: <www.ufsm.br/direito/entrevistas/entrevista_maio2003.htm>. Apud OLIVEIRA, 
Eduardo Figueira Marques de. O plebiscito na atividade legislativa e a experiência brasileira. Universidade 
do Legislativo Brasileiro, 2005. p. 15. 
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A nosso ver apesar da Constituição prescrever “plebiscito” conceitualmente como 

instituto jurídico posterior à promulgação da Constituição, na verdade, seria referendo. Houve 

uma falha de técnica. Essa é a razão de Norberto Bobbio afirmar que: 

A noção de plebiscito é controversa. É, pois, uma vontade popular sobre 
assuntos de relevância constitucional, sendo, por isso, um instrumento de 
democracia direta, se bem que, como todos os dispositivos deste tipo, possa 
ser instrumentalmente usados por correntes autoritárias ou totalitárias para 
legitimar o seu poder autocrático. Ora, tal definição poderá parecer parcial e 
incompleta, já que não permite estabelecer uma clara distinção entre 
plebiscito e um instituto análogo, o referendum. O dois termos são, a rigor, 
sinônimos. Apenas pode-se observar uma certa diferença histórica no uso de 
um ou outro termo.284 

Discordamos do conceito e da classificação de plebiscito como democracia direta 

e sinônimo de referendo, pois a Lei 9.709/98 em seu art. 2.º, diz que plebiscito é instrumento 

antecipatório (referendo posterior) de decisão política que só é possível quando o Parlamento 

autoriza conforme art. 49 XV da CF/88, razão pela qual classificamos, como a maioria da 

doutrina constitucional brasileira, como democracia semidireta.  

Com relação aos efeitos do plebiscito, se realizado antes, constituirá o plebiscito 

condição suspensiva do evento; se realizado depois (referendo), o resultado favorável terá 

caráter de confirmação ou consagração do evento, ao passo que o resultado desfavorável 

consistirá em condição resolutiva do ato. Walter Claudius Rothenburg em relação ao conteúdo 

assevera: 

Quanto ao conteúdo, o plebiscito seria uma consulta popular aberta, sobre 
opções de atos estatais (normativos, políticos ou administrativos), sem 
definição detalhada, embora sobre situações determinadas. O referendo 
seria uma consulta popular específica, de aceitação ou rejeição de atos 
estatais (normativos, políticos ou administrativos). Alguns conceitos 
propostos somente admitem plebiscito em relação a fatos ou 
acontecimentos, e referendo em relação a normas. Quanto ao órgão do 
Poder Público destinatário, enquanto o plebiscito teria principalmente como 
objeto atos políticos e administrativos, ou seja, estaria endereçado 
principalmente ao Executivo (mas sem excluir atos legislativos), o 
referendo teria como objeto principalmente atos legislativos, endereçado ao 
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Legislativo (mas sem excluir atos políticos e administrativos de outro 
Poder).Quanto ao momento, o plebiscito seria uma consulta prévia, para a 
orientação da norma ou política, e o referendo, uma consulta posterior, de 
confirmação ou não.285 

Ainda há de se ressaltar que a Constituição de 1988 estabelece expressamente o 

plebiscito em cinco normas constitucionais, quais sejam: arts. 14, I; 18, caput e § 4.º; 49, XV; 

e, 2.º do ADCT, casos em que se realizará o plebiscito. Entretanto entendemos que não se 

resume somente a estes expressos, sendo possível instituir por decisão do Poder Legislativo 

desde que atendidos os requisitos estabelecidos em lei. 

O plebiscito é da competência de cada ente federativo instituído, conforme prevê 

o art. 6.º da Lei 9.709/1998: “competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a 

Constituição Estadual e com a Lei Orgânica”. 

Há por fim um instrumento de democracia participativa denominado iniciativa 

popular de lei em que os cidadãos da comunidade dizem e propõem ao Legislativo o que é de 

seu interesse. É um instrumento que permite muitas discussões e pode mexer com interesses 

nacionais, distrital, estaduais e municipais. No entanto, é preciso ainda amadurecer as práticas 

democráticas com outros meios ainda não positivados no Brasil, quais sejam o recall e o veto 

popular. É o que passamos a destacar. 

2.3 Iniciativa popular de lei e sua relação com instrumentos de democracia 

participativa ainda não positivados na Constituição de 1988 

A iniciativa popular está prevista na Constituição Federal desde 1998. Há 

atualmente duas formas de o projeto de iniciativa popular de lei chegar ao Poder Legislativo, 

como iremos notar com análise aprofundada a partir do próximo Capítulo, nos termos da 

Constituição Federal, da legislação federal e do Regimento da Câmara. A primeira refere-se 
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Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; TAVARES, André Ramos (Coord.). Lições de direito constitucional em 
homenagem ao jurista Celso Bastos. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 656-670. 
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ao grupo de cidadãos em pleno gozo de direitos políticos que podem enviar projetos de lei, 

observados requisitos previstos na Constituição, na lei federal e no regimento interno da 

Câmara dos Deputados.  

A segunda forma foi instituída em 2001 com a criação da Comissão de Legislação 

Participativa (CLP) e torna possível que entidades civis – como organizações não 

governamentais (ONGs), associações e sindicatos – apresentem projetos, sugestões de projeto 

de lei. Esta forma está prevista no regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. Nesse caso, não é necessário um mínimo de assinaturas dos cidadãos, pois não são 

eles os que serão legitimados, e sim as entidades, que devem respeitar os requisitos que serão 

analisados oportunamente. Deve-se registrar que a Comissão de Legislativa Participativa 

permite que grupos organizados juridicamente interfiram em projetos de lei sugeridos pelos 

representantes, por meio de emendas e proposições apresentadas por entidades civis.  

Há, contudo, uma relação do instrumento Iniciativa Popular de Lei com outros 

instrumentos de democracia participativa ainda não regulamentados. 

2.3.1 Recall (revogação de mandato)286 

De acordo com Paulo Bonavides, o recall tem origem no ordenamento dos 

Estados Unidos, sendo introduzido em 1903 na Carta de Los Angeles por Theodore 

Roosevelt. Segundo o autor, “Doze Estados-membros da União americana aplicam o recall, 

que tem mais voga na esfera municipal do que na estadual. Cerca de mil municípios 

americanos o adotam. A instituição inexiste no plano federal”.287 Segundo o referido autor: “é 

um instituto da democracia semidireta que assegura ao representado o direito de revogar o 

 
                                                           
286  AIETA, Vânia Siciliano. O recall e o voto destituinte. Revista de Direito Constitucional e Internacional, 

São Paulo, v. 10, n. 40, p. 157-170, jul.-set. 2002. 

 GARCIA, Maria. Os poderes do mandato e o recall. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São 
Paulo, v.13, n. 50, p. 29-38, jan. 2005. 

287  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, cit., 2012, p. 292. 
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mandato de seu representante288 [...], contrapõe-se a outro princípio da seara política, o da 

irrevogabilidade do mandato eletivo”.289 

É a chamada para votar, que também não está prevista em nosso sistema 

constitucional. É uma forma segundo Alberto Antonio Zvirblis de “revogação de mandato”.290 

Para Adrian Sgarbi é “forma de destituição”,291 pelos próprios cidadãos eleitores, de um 

representante eleito na democracia representativa, que é submetido a uma “reeleição” antes do 

término do seu mandato.  

Trata-se de instrumento de democracia participativa indispensável, e pode levar os 

agentes políticos eleitos pelo povo a terem mais responsabilidade por seus atos, pela coisa 

pública e um real controle de corrupção. É adotado em outros países, e nos Estados maduros 

politicamente é um importante instrumento de participação popular, e que garante a 

relegitimidade do agente político e da própria democracia representativa.  

Há projeto de Emenda Constitucional que tramitou, foi arquivado, e em virtude do 

requerimento do desarquivamento n. 182, publicado em 13.13.2011, no Diário do Senado 

Federal,292 continua em tramitação no Congresso Nacional o qual prevê a inclusão do recall 

no rol de instrumentos de direitos políticos de forma a fortalecer a vida política do país. A 

referida PEC reforma os arts. 14 e 49 da CF/1988 e acresce o art. 14-A. A PEC prevê que o 

instrumento recall segundo o projeto, 

 
                                                           
288  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, cit., 2012, p. 281-282. 

289  Idem, ibidem, p. 338. 

290  ZVIRBLIS, Alberto Antonio. Democracia participativa e opinião pública: cidadania e desobediência civil. 
São Paulo: RCS, 2006. p. 70. Segundo autor o recall “se constitui na revogação do mandato. É a retirada do 
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291  SGARBI, Adrian. O referendo. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 99. O autor salienta que “é possível, 
encontrar, em outros sistemas, e com inúmeras oscilações terminológicas, sua previsão. Assim em algumas 
províncias da Argentina que o chamam de destituição, e com as antigas Constituições das Repúblicas 
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292  Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=87326 &tp=1>. Acesso em: 20 
out. 2011. 
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realizar-se-á por iniciativa popular, dirigida ao Superior Tribunal Eleitoral, 
e exercida, conforme o caso, mediante a assinatura de dois por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por sete Estados, com não 
menos de cinco décimos por cento em cada um deles, ou mediante a 
assinatura de dois por cento do eleitorado estadual, distribuído pelo menos 
por sete Municípios, com não menos de cinco décimos por cento em cada 
um deles. 

Nas palavras Fábio Konder Comparato:  

Para que uma Constituição seja, pois, legitimamente democrática, é 
necessário que ela preveja, como correlato natural do poder eletivo, o 
direito de o povo destituir os eleitos, tanto no Executivo, quanto no 
Legislativo. É mister, ainda, que ela atribua ao povo soberano a 
legitimidade processual ativa para responsabilizar judicialmente todos os 
agentes públicos, inclusive os membros do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e dos Tribunais de Contas,que não são eleitos pelo povo. 

[...] 

A verdadeira instituição democrática é o recall: o povo elege, o povo 
destitui. O povo errou ao eleger, ele pode destituir. Ele pode errar ao 
destituir? Sem dúvida nenhuma, mas a decisão é dele, ele tem que arcar 
com as conseqüências da sua decisão e não o que sempre acontece que é 
pagar a conta das decisões erradas tomadas pelos outros. Ainda citando 
Celso Furtado “o ponto de partida do processo de reconstrução que temos 
que enfrentar deverá ser uma participação maior do povo no sistema de 
decisão”.293 

2.3.2 Veto popular  

O veto popular é outro instrumento da democracia semidireta, pelo qual a 

comunidade pode contestar uma lei aprovada pelo Poder Legislativo. O procedimento do veto 

popular segue segundo a doutrina o procedimento exigido para apresentação de propostas de 

iniciativa popular, e, uma vez contestado, é submetido a referendo popular, revogando a lei 

promulgada pela votação direta como já ocorre quando o Poder Legislativo derruba o veto 

editado pelo poder executivo quando da promulgação de uma lei conforme art. 66 e 

parágrafos da Constituição de 1988. 

O veto popular foi debatido e aprovado em 1.º turno pela Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987, entretanto foi rejeitado no 2.º turno, não sendo incluído entre os 
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instrumentos de democracia participativa na Carta Republicana de 1988. Há no Brasil, 

previsão em Leis Orgânicas de muitos municípios como Fortaleza (arts. 60/61) e outros, 

referidos no capítulo que disciplina a Iniciativa Popular de lei. Citaremos apenas a positivação 

na Lei Orgânica de Beberibe prevista no art. 32-A.294-295 

Pelo fato de não estar positivada na Constituição Federal de 1988 pode se afirmar 

que os referidos artigos são inconstitucionais? Entendemos que o município, integrado ao 

estado do Ceará, rege-se pela Lei Orgânica, atendidos os princípios da Constituição Federal e 

da Constituição Estadual do Estado Democrático de Direito. Mas o ponto não é pacífico na 

doutrina. Como ressalta Carole Pateman a “participação precisa ser em algo; no caso, 

participação na tomada de decisões”.296 E arremata: 
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295  “Art. 32-A. A soberania popular se manifesta pelo exercício direto do poder pelo povo e quando a todos são 
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 II – projeto de emenda à Lei Orgânica;  
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 § 2.º A obra objeto do veto deverá ser submetida a referendo popular”. 

296  PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1992. 161 p. 94. 
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a função da participação nessa teoria é apenas de proteção; a proteção do 
indivíduo contra decisões arbitrárias dos líderes eleitos e a proteção de seus 
interesses privados. É na realização desse objetivo que reside a justificação 
do método democrático.297 

Como destaca Paulo Bonavides: 

Busca-se, como se vê, fundar o Direito Constitucional da democracia 
participativa. Com este Direito poder-se-á salvar, preservar e consolidar o 
conceito de soberania que a onda reacionária do neoliberalismo 
contemporâneo faz submergir nas inconstitucionalidades do Poder, até 
destroçá-lo por completo. A democracia participativa é o direito 
constitucional progressivo e vanguardeiro. É direito que veio para 
repolitizar a legitimidade e reconduzi-la às suas nascentes históricas, ou 
seja, aquele período em que foi bandeira de liberdades dos povos. 

Como percebemos estes instrumentos são meios em que os cidadãos podem agir 

por meios racionais impor a própria vontade legimando a democrácia efetiva para o exercício 

do poder, informada pelos princípios da liberdade política, da cidadania, do Estado 

Democratico de Direito e da soberania popular. Passemos agora, em apartado ao estudo da 

Iniciativa Popular de projeto de lei na esfera federal.  

 
                                                           
297  PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática, cit., p. 25. 
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CAPÍTULO III  
O CIDADÃO LEGISLADOR:  

A INICIATIVA POPULAR DE PROJETO NO PLANO FEDERAL 

3.1 Processo Legislativo na Constituição de 1988 

Como vimos, a Constituição de 1988 ampliou significativamente os mecanismos e 

instrumentos do cidadão, é dizer de participação popular no Estado Democrático de Direito. 

Este se apresenta por meio de suas funções constitucionais Executiva, Judicativa e 

Legislativa. A principal a ser analisada aqui será a função legislativa, sem deixar de 

mencionar as funções do Executivo e Judiciário. Nesse sentido Kildare Gonçalves Carvalho 

esclarece sobre a função predominante e não exclusiva do Estado: 

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.298 

 
                                                           
298  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. Teoria do Estado e da Constituição, cit., 2008, p. 

111. 
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Assim, a função legislativa elabora, discute, vota as leis com presunção da 

representação democrática geral do povo, e com sanção do chefe do Poder Executivo, que 

promulga a lei, válida para dirimir conflitos da comunidade. O processo legislativo, destaca 

Aroldo Plínio Gonçalves parafraseando Elio Fazzalari, “é um procedimento realizado em 

contraditório que [...] sempre se realiza com a participação de parlamentares que representam 

e reproduzem os interesses divergentes dos grupos e comunidades dos cidadãos”.299 

A validade dos procedimentos é norteada pela Constituição Federal300 na medida 

em que fixa regra de competência para a União, Estados e Municípios, pela Constituição 

Estadual, pela Lei Orgânica de cada um dos Municípios e principalmente pelos Regimentos 

Internos do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das 

Assembleias Legislativas dos Estados e das Câmaras de Vereadores dos Municípios. A 

produção legislativa pelos diferentes entes federados citados, segundo Germana de Oliveira 

Moraes:  

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.301 

O Processo legislativo é a maneira como se procede na formação das espécies 

legislativas primárias prescritas no art. 59 da CF/1988. O devido processo legislativo 

 
                                                           
299  GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992. p. 118. 

300  Alexandre de Moraes elenca uma proposta de classificação que a repartição das competências legislativas 
existente na Constituição de 1988: “Quadro geral de repartição de competência legislativa: 

 • competência privativa da União (CF, art. 22); • possibilidade de delegação de competência da União para 
os Estados (CF, art. 22, parágrafo único); • competência concorrente União / Estado / Distrito Federal (CF, 
art. 24); • competência remanescente (reservada) do Estado (CF, art. 25 § 1.º); • competência exclusiva do 
município (CF, art. 30, I); • competência suplementar do município (CF, art. 30, II); • competência reservada 
do Distrito Federal (CF, art. 32, § 1.º)” (MORAES, Alexandre. Direito constitucional, cit. p. 263).  

301  MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da constitucionalidade do processo legislativo. 
São Paulo: Dialética, 1998. p. 24. 
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constitucional compreende um conjunto de princípios, ressalta Clèmerson Merlin Clève,302 de 

regras específicas e fases procedimentais, que estão estabelecidas na Constituição de 1988, na 

Lei Complementar 95/98, a qual corresponde a uma norma geral aplicável a todos os entes da 

federação e seus órgãos, regulamentando o parágrafo único do referido art. 59 e ainda nos atos 

infralegais como o regimento interno do Poder Legislativo, que deve ser obedecido pelos 

órgãos constitucionais e grupos de cidadãos legitimados constitucionalmente para iniciar um 

projeto de lei complementar ou ordinária, sob pena de inconstitucionalidade posterior à 

produção do ato normativo impugnado, oriunda de qualquer conduta dos legitimados de 

iniciativa da leis que conflitam, diretamente no todo (todo o ato normativo primário) ou em 

parte, com a vontade Constitucional de 1988. José Horácio Meirelles Teixeira: 

Incorrerá no vício de inconstitucionalidade formal a lei que violar 
dispositivos constitucionais relativos à sua elaboração e vigência, ou que 
estabelecer a competência do órgão que emana... A inconstitucionalidade 
formal pode resultar, portanto, seja de vício de elaboração, seja de vício de 
competência, em face das normas constitucionais... ocorreria 
inconstitucionalidade formal [por elaboração], por inobservância de 
formalidades ou requisitos extrínsecos, isto é, na elaboração da lei, exigidos 
na Constituição. A inconstitucionalidade formal por incompetência do 
poder ou órgão de que emana a lei, em face dos dispositivos da 
Constituição, é de ocorrência muito mais freqüente, especialmente num 
regime federativo... O vício de inconstitucionalidade por incompetência 
poderá ainda caracterizar-se quando qualquer dos Poderes – o Legislativo, o 
Executivo ou o Judiciário – invadir a esfera de competência normativa do 
outro Poder... Em todos esses casos de inconstitucionalidade formal, a 
contradição entre a Constituição e a lei ordinária é exterior a esta, isto é, não 
diz respeito propriamente à matéria, ao conteúdo da lei, mas a um defeito de 
forma, ou a uma falta de competência do ente ou do órgão do qual promana, 
e daí denominar-se, também, inconstitucionalidade extrínseca.303 

Segundo José Afonso da Silva, o processo legislativo é um “conjunto de atos 

(iniciativa, emenda, votação, sanção, veto) realizados pelos órgãos legislativos visando à 

formação das leis constitucionais, complementares, ordinárias, resoluções e decretos 

legislativos”.304 As disposições da Lei Complementar 95/98, que regulamenta o art. 59 da  

 
 
                                                           
302  CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001. p. 147. A Constituição Federal de 1988 segundo o autor “permite extrair os princípios 
indicativos do conteúdo mínimo da dinâmica de conformação legislativa”. 

303  TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de direito constitucional, cit., p. 386 e ss. 

304  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., 2007. p. 525.  
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CF/1988, estabelece normas gerais e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis. Cármen Lúcia Antunes Rocha, ao comentar a prática da norma geral na 

competência legislativa, destaca: 

Processo, o que se tem mais freqüentemente é a definição do que sejam 
normas gerais e normas sobre questões específicas por exclusão, a dizer, 
diante de uma lei se examina se ela especializa e aprofunda questões que 
são de interesse predominante e tratamento possivelmente diferenciado de 
uma entidade federada.305 

 A Lei Complementar 95/98 aplica-se aos demais atos normativos secundários no 

que couber, é dizer aos projetos de atos normativos de competência dos órgãos do Poder 

Executivo Federal, distrital, estadual e municipal exercendo o poder regulamentar, destaca 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro.306 Manoel Gonçalves Ferreira Filho ressalta que “nem todas 

as regras gerais e impessoais que o Estado positiva são editadas” pelo Poder Legislativo, e 

assevera que há outras, “como as constantes dos chamados regulamentos administrativos, que 

são obra do Poder Executivo”.307 

Caso haja abuso no exercício do poder de editar atos normativos limitado pela 

Constituição, pode o Poder Legislativo exercer controle preventivo de constitucionalidade 

com fundamento no art. 49, inc. V.308 Ele pode “sustar os atos normativos do Poder Executivo 

que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”, destaca Ana 

 
                                                           
305  ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. República e Federação no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey: 1997. p. 247-

248. 

306  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 87. 

 “Como uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do Poder Executivo. Pode ser definido 
como o que cabe ao chefe do Poder Executivo da União, dos Estados e dos Municípios, de editar normas 
complementares à lei, para sua fiel execução”. 

307  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
p. 153-154. No mesmo sentido SPROESSER, Andyara. Direito parlamentar: processo legislativo. São Paulo: 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Secretaria Geral Parlamentar, 2000, p. 47. 

308  CF/1988, art. 49: “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: V – sustar os atos normativos do 
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”. 
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Cândida da Cunha Ferraz.309 De outro modo, também pode ser objeto de controle judicial 

lembra, Hely Lopes Meirelles.310 

Já destacamos anteriormente as vantagens e desvantagens da participação do 

Poder Executivo no processo legislativo, evitando a inércia do Legislativo; mas, a 

desvantagem fica diante do excesso do Poder Executivo que abusa do poder em editar 

medidas provisórias sob o argumento do conceito aberto de urgência e relevância, o que gera 

por vezes problemas na democracia representativa. Como bem observa José Afonso da Silva: 

As medidas provisórias não constavam da enumeração do art. 59, como 
objeto do processo legislativo, e não tinham mesmo que constar, porque sua 
formação não se dá por processo legislativo. São simplesmente editadas 
pelo Presidente da República. A redação final da Constituição não as trazia 
nessa enumeração. Um gênio qualquer, de mau gosto, ignorante, e abusado, 
introduziu-as aí, indevidamente, entre a aprovação do texto final (portanto 
depois do dia 22.9.88) e a promulgação-publicação da Constituição no dia 
5.10.88.311 

Assim, a nosso sentir o processo legislativo brasileiro não pertence só ao 

Parlamento como em outros regimes democráticos, em razão das edições das medidas 

provisórias orientadas na maioria das vezes pelos técnicos do Ministério da Fazenda ou do 

Banco Central e leis delegadas de iniciativa do poder Executivo. O Parlamento não tem feito 

outra função na maioria das vezes que analisar as edições de medidas provisórias. Observa 

Clèmerson Merlin Clève que: 

Lamentavelmente, porém, o Congresso Nacional tem relegado a segundo 
plano o exercício do controle jurídico das providências normativas de 
urgência. Conseqüência: medidas provisórias flagrantemente 
inconstitucionais têm sido, às dezenas, convertidas em lei. Na prática, o 

 
                                                           
309  FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos 

do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 126, especialmente p. 73. Destaca a autora 
que “o ‘poder regulamentar’ não deriva de delegação legislativa; não é o Poder Legislativo que o dá ao 
Poder Executivo”. 

310  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 170. 
“[...] provimentos executivos com conteúdo de lei, com matéria de lei. Esses atos, por serem gerais e 
abstratos, têm a mesma normatividade da lei e a ela se equiparam para fins de controle judicial”. 

311  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., 2007, p. 522. 
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controle duplo vem sendo simplificado até sua redução àquela de natureza 
exclusivamente política (no menor sentido da expressão, infelizmente.312 

A prática do Executivo fez a doutrina pátria rever o conceito de lei como sendo 

regra geral, abstrata e impessoal. Doutrinadores como Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

conceituam o Poder Legislativo como “[...] o poder de editar regras jurídicas segundo um 

processo fixado na Constituição para a elaboração das leis. Donde decorre que toda regra 

adotada por meio desse processo é uma lei, embora não seja, às vezes, nem impessoal nem 

geral”.313 

Entrementes a atenuação da divisão clássica entre os poderes constitucionais, em 

razão do papel legiferante mais acentuado exercido contemporaneamente pelo Poder 

Executivo, hoje se apresenta também de origem popular, eis que todo “o poder emana do 

povo.” O Poder Legislativo guarda ainda como principal, o órgão representativo da 

democracia representativa e da soberania popular, razão pela qual Nelson Saldanha afirma:  

o Poder Legislativo guarda para si a função de fazer as leis, apesar da 
participação do Poder Executivo, mas com papel preponderante ao deste. 
[...] ao Legislativo cabe essencialmente, respondendo às aspirações do 
povo, realizar por meio de normas subconstitucionais as grandes metas e 
fins almejados pela Constituição, com os limites que esta mesma impõe ao 
Estado em benefício do cidadão.314 

O processo legislativo como conjunto de atos preordenados (procedimentos), a ser 

praticado pelos órgãos constitucionais pertencentes ao Poder Legislativo federal, distrital, 

estadual, municipal e pelos cidadãos (na iniciativa do projeto de lei), têm por objeto a 

elaboração e criação de atos normativos primários, é dizer de leis gerais, abstratas e de efeito 

inovador no ordenamento jurídico brasileiro, pelos Poderes Legislativos federal, distrital, 

estadual e municipal.  

 
                                                           
312  CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas provisórias. 2. ed. Curitiba: Max Limonad, 1999. p. 118. 

313  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, cit. p. 154. 

314  SALDANHA, Nelson. O que é Poder Legislativo. São Paulo: Brasiliense, 1982. Coleção Primeiros Passos, 
n. 56, p. 5-6. 
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As normas constitucionais que prescrevem e estabelecem a regras procedimentais 

do processo legislativo são de ordem pública (imperativa ou cogente) em decorrência da 

observância do princípio da imperatividade da norma constitucional. Segundo Arthur 

Machado Paupério, imperativas são normas que “impõem ou proíbem de maneira 

categórica”.315 Isso quer dizer que os órgãos constitucionais e o grupo de cidadãos 

legitimados não podem ter modificadas suas interpretações literais dos artigos presentes nas 

normas citadas. 

As espécies de processo legislativo dos atos normativos primários, de acordo com 

a redação do art. 59 da CF/1988, permitem a elaboração das seguintes espécies de normas 

jurídicas: a) emendas à Constituição; b) leis complementares; c) leis ordinárias; d) leis 

delegadas; e) medidas provisórias; f) decretos legislativos; e g) resoluções na qual “o direito 

regula a sua própria criação, estabelecendo as normas que presidem à produção de outras 

normas, sejam normas gerais ou individualizadas” ressalta Nelson de Sousa Sampaio.316 

Celso Ribeiro Bastos pontifica que: 

Não existe hierarquia entre as espécies legislativas elencadas no art. 59, da 
Constituição Federal. Com exceção das Emendas, todas as demais espécies 
se situam no mesmo plano. A Lei complementar não é superior à lei 
ordinária, nem esta é superior à lei delegada, e assim por diante. O que 
distingue uma espécie normativa da outra são certos aspectos na elaboração 
e o campo de atuação de cada uma delas. Lei complementar não pode 
cuidar de matéria de lei ordinária, da mesma forma lei ordinária não pode 
tratar de matéria de lei complementar ou de matéria reservada a qualquer 
outra espécie normativa, sob pena de inconstitucionalidade. De forma que, 
se cada uma das espécies tem o seu campo próprio de atuação, não há que 
se falar em hierarquia. 

Qualquer contradição entre essas espécies normativas será sempre por 
invasão de competência de uma pela outra. Se uma espécie invadir o campo 
de atuação de outra, estará ofendendo diretamente a Constituição. Será 
inconstitucional.317 

 
                                                           
315  PAUPÉRIO, Arthur Machado. Introdução ao estudo do direito. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 133. 

No mesmo sentido, Paulo Nader. O autor conceitua normas de ordem pública como “aquelas que obrigam 
independentemente da vontade das partes, isso por resguardarem os interesses fundamentais da sociedade”. 
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p 102. 

316  SAMPAIO, Nelson de Sousa. O processo legislativo. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 28. 

317  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit. p. 357. 
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Nesse sentido, todas as espécies normativas primárias citadas têm seu fundamento 

na Constituição Federal de 1988, e conforme ensina o autor não há que falar em hierarquia de 

normas constitucionais. No entanto há que ressaltar que as espécies normativas citadas no art. 

59 possuem diferentes campos materiais de competência como a ser demonstrado. 

Aprofundaremos apenas o estudo relacionado à participação dos cidadãos no 

processo legislativo das leis ordinárias e complementares, sem contudo deixar de fazer 

algumas observações às demais espécies normativas. Em primeiro lugar, a iniciativa popular 

das leis complementares e ordinárias em que os cidadãos estão legitimados e seu processo 

legislativo, analisando o procedimento estabelecido na Constituição, na lei 

infraconstitucional, bem como no regimento interno, analisando as falhas lógicas jurídicas na 

norma, a ineficácia e a proposta de alteração das normas constitucionais. 

Em um segundo momento analisar e propor a viabilidade de uma proposta de 

emenda constitucional que possibilite aos cidadãos iniciar o processo legislativo de Emenda à 

Constituição, uma vez que demonstraremos oportunamente que há hipóteses de vários estados 

membros da federação em nosso ordenamento que já prescrevem emendas previstas em suas 

Constituições estaduais, na Lei Orgânica do Distrito Federal, e alguns municípios também já 

preveem em suas respectivas Leis orgânicas municipais.  

Iniciemos assim, como ponto de partida, a análise das fases procedimentais do 

processo legislativo. 

3.2 Conceitos iniciais. Classificação das fases procedimentais do processo legislativo 

Em regra a Constituição de 1988 não prescreve um prazo determinado para que o 

Poder Legislativo exerça a sua função legislativa.318 Fica sendo discricionário ao Poder 

Legislativo. No entanto, isso não acontece no processo legislativo sumário que também é 

denominado de “regime de urgência constitucional”, previsto no art. 64 da CF.  

 
                                                           
318  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, cit., 2001, p. 558. 
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O termo “sumário” significa reduzido ou curto. A Constituição Federal de 1988 

estabelece a possibilidade da existência de uma tramitação de projeto de lei mais curta no 

processo legislativo sumário. Sumário é aquele processo legislativo em que o Chefe do 

Executivo, nos projetos de lei de sua iniciativa, solicita urgência. Essa regra, a nosso sentir, 

vale tanto para as leis ordinárias como para leis complementares, pois segundo José Afonso 

da Silva, 

A Constituição não definiu várias questões relativas ao processo legislativo 
das leis complementares. Regulou apenas o quorum para sua aprovação, 
ficando o resto à observância dos demais termos da votação das leis 
ordinárias. Têm que ser observados os demais termos da votação das leis 
ordinárias, incluindo as regras de iniciativa, tramitação legislativa, 
discussão e votação, sanção, veto, promulgação e publicação.319 

Não significa uma conduta obrigatória do Chefe do Executivo, sendo, pois, uma 

faculdade. Se o Presidente da República solicita urgência ao Parlamento, o projeto de lei de 

sua iniciativa começará seu trâmite na Câmara dos Deputados, que terá segundo a 

Constituição o prazo de até quarenta e cinco dias para se manifestar sobre respectivo projeto 

de lei de sua iniciativa. Não deliberando no prazo constitucional, haverá trancamento da 

pauta, com exceção da espécie legislativa medida provisória, que também é de sua iniciativa e 

competência. 

Aprovando o processo legislativo sumário na Câmara dos Deputados, a outra Casa 

Legislativa, o Senado, tem o prazo igual de até quarenta e cinco dias para se manifestar a 

respeito do referido projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovado na Câmara dos 

deputados. Se o Senado Federal não deliberar aprovando ou rejeitando no prazo constitucional 

de até quarenta e cinco dias, haverá trancamento da pauta, e de igual maneira à Câmara dos 

Deputados a Medida Provisória é excepcionada. 

Assim somando-se o tempo do procedimento na Câmara dos Deputados e Senado 

Federal deverá ser concluído o tramite do projeto de lei de iniciativa do Presidente da 

República em noventa dias para que o Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado 

 
                                                           
319  SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 462. 
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Federal) decida pela aprovação ou rejeição. Há, no entanto, que se ressaltar que se o Senado 

Federal emendar o projeto de lei de iniciativa do poder executivo que teve origem da Câmara 

dos Deputados, esta Casa Legislativa representativa dos estados membros terá mais dez 

dias320 para analisar esta parte, totalizando o prazo de cem dias de trâmite do processo 

legislativo sumário, conforme art. 64, § 1.º, Carta Republicana.321 Ressalte-se o prazo 

constitucional de urgência não ocorre nos períodos de recesso e nem se aplica aos projetos de 

códigos (art. 64, § 4.º). 

As regras constitucionais do processo legislativo sumário guardam semelhança 

nas Constituições Estaduais,322 nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios,323 

 
                                                           
320  MELO E LIMA, Jarbas de. Processo legislativo brasileiro – Disfunções. 2006. Dissertação (Mestrado em 

Direito). Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, p. 53. 

321  “Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. 

 § 1.º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 

 § 2.º Se, no caso do § 1.º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a 
proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais 
deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, 
até que se ultime a votação. 

 § 3.º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez 
dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 

 § 4.º Os prazos do § 2.º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos 
projetos de código.” 

322  Art. 26 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, in verbis:  

 “Art. 26. O Governador poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem em regime de urgência. 

 Parágrafo único. Se a Assembleia Legislativa não deliberar em até quarenta e cinco dias, o projeto será 
incluído na ordem do dia até que se ultime sua votação”. “O art. 146 do Regimento Interno estabelece a 
quem caberá a iniciativa das proposições: Deputados, Comissões, Mesa, Governador do Estado, Presidente 
do Tribunal de Justiça, Procurador Geral de Justiça, Presidente do Tribunal de Contas do Estado e aos 
cidadãos, através de iniciativa popular. Esta questão é importante, pois o citado artigo regimental segue as 
disposições contidas na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Assim, se a 
proposição não estiver em conformidade com as Constituições Federal e Estadual, bem como com o 
Regimento Interno, ela poderá padecer de uma anomalia jurídica denominada inconstitucionalidade por vício 
de iniciativa, correndo o risco de ser anulada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado ou pelo 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/documentacao/ 
manual_proclegis_1.pdf>. Acesso em: 14 out. 2001. 

323  A Lei Orgânica Municipal de Tremebé dispõe sobre o processo legislativo municipal sob o rito sumário:  

 “Art. 46. O Prefeito, em caso de interesse público relevante, devidamente justificado, poderá solicitar 
urgência na apreciação de projetos de sua iniciativa. 
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com exceção das regras que estabelecem prazo contido no art. 64, § 2.º, da Constituição 

determinando “até que se ultime a votação”. 

Somente o Poder Executivo tem essa prerrogativa legislativa constitucional. A 

Constituição de 1988 nada prescreve em relação aos demais legitimados, em especial a 

iniciativa dos cidadãos. O texto constitucional enuncia que todo o poder emana do povo, logo 

dever-se-ia também os cidadãos usarem do expediente da interpretação extensiva para os 

projetos dos cidadãos, mas a Constituição é omissa em relação aos projetos de lei iniciados 

pelos cidadãos, razão pela qual há necessidade de se incluir uma regra estabelecendo prazo de 

quarenta e cinco dias para que o Congresso Nacional analise e decida sobre o respectivo 

projeto de lei de iniciativa popular. 

Não existe apenas um, mas sim vários processos legislativos especiais. A 

Constituição de 1988 em seu art. 57, tem como exemplo o Congresso Nacional que se reunirá, 

anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1.º de agosto a 22 de 

dezembro, e no seu § 3.º estabelece que “além de outros casos previstos nesta Constituição, a 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: [...] II – 

elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas” além de 

outros. Nesse caso a reunião do Congresso Nacional não se dá pelo funcionamento bicameral 

da regra geral e sim pela seção unicameral. 

Há também um processo legislativo especial com características formais e 

materiais, determinadas e distintas entre si previstas na Constituição Federal que não seja lei 

 
                                                           
 
 § 1.º Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar sobre a proposição no prazo de até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados da data do recebimento da solicitação. 

 § 2.º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara, será a proposição 
incluída na Ordem do Dia, sobrepondo-se às demais proposições, para que se ultime a votação. 

 § 3.º O prazo previsto no § 1.º deste artigo não se aplica aos projetos de leis complementares e não corre nos 
períodos de recesso da Câmara e quando houver pedidos de informações formulado por Comissão sobre 
matéria tratada na proposição, interrompendo-se a contagem, neste último caso, na data em que for recebido 
o pedido de informações pelo Prefeito e voltando a fluir normalmente na data em que a respectiva resposta 
chegar à Câmara”. 
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ordinária. São eles: Emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas e de 

medidas provisórias. 

A emenda constitucional por sua rigidez324 tem por fim permitir, observadas a 

limitações constitucionais, alterar a Constituição, razão pela qual seu processo legislativo é 

denominado de especial em razão de procedimentos mais laboriosos do que o ordinário, 

complementar e demais leis primárias. Nesse procedimento sumário a Constituição não 

permite expressamente como nas esferas federal, estadual e municipal, que o “titular de todo o 

poder” constitucional, que é o povo por meio de seus cidadãos, possa iniciar o processo 

legislativo de Emenda à Constituição. Mais adiante demonstraremos que há razões lógicas 

para admitir a possibilidade de o cidadão iniciar o processo legislativo de Emenda à 

Constituição a partir da interpretação constitucional. 

A lei complementar difere da lei ordinária, e tem tratamento legislativo 

constitucional especial, em virtude de seu processo legislativo ser próprio e ter matérias 

reservadas nos termos determinados pela Constituição, razão pela qual medidas provisória e 

leis delegadas que são equiparadas às leis ordinárias325 não poderem disciplinarem suas 

matérias.  

 
                                                           
324  “Rígida é a Constituição somente alterável mediante processos, solenidades e exigências formais especiais, 

diferentes e mais difíceis que os de formação das leis ordinárias ou complementares” (SILVA, José Afonso 
da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 43). 

325  Não analisaremos aqui com maiores detalhes a conduta dos membros do Poder Legislativo, que ao 
disciplinarem determinada matéria constitucional de Lei Ordinária, ser regulada por Lei Complementar, e os 
argumentos constitucionais e inconstitucionais de sua promulgação. Apenas Citamos a posição do Supremo 
Tribunal Federal no sentido de considerar lei ordinária, “com relação aos dispositivos concernentes à 
contribuição social por ela instituída – que são o objeto desta ação –, é materialmente ordinária, por não 
tratar, nesse particular, e matéria reservada, por texto expresso da Constituição, à lei complementar” (Voto 
do Min. Moreira Alves, Pleno, j. 01.12.1993). 

 “Sucede, porém, que a contribuição social em causa, incidente sobre o faturamento dos empregadores, é 
admitida expressamente pelo inciso I do art. 195 da Carta Magna, não se podendo pretender, portanto, que a 
Lei Complementar 70/91 tenha criado outra fonte de renda destinada a garantir a manutenção ou a expansão 
da seguridade social. Por isso mesmo, essa contribuição poderia ser instituída por Lei ordinária. A 
circunstância de ter sido instituída por lei formalmente complementar – a Lei Complementar 70/91 – não lhe 
dá, evidentemente, a natureza de contribuição social nova, a que se aplicaria o disposto no § 4.º do art. 195 
da Constituição, porquanto essa lei, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela 
instituída – que são o objeto desta ação –, é materialmente ordinária, por não tratar, nesse particular, e 
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No entanto, a iniciativa de propostas de projeto de lei complementar é uma 

faculdade que se atribui a algum órgão constitucional parlamentar (deputados e senadores) ou 

extraparlamentar (Tribunais, ao grupo de cidadãos entre outros órgãos constitucionais). Nesse 

mesmo sentido Miguel Reale ressalta que as leis complementares “não ostentam a rigidez dos 

preceitos constitucionais, nem tampouco devem comportar a revogação (perda da vigência) 

por força de qualquer lei ordinária superveniente”.326 

Há autores, principalmente na seara tributária, como Paulo de Barros Carvalho e 

outros,327 que afirmam haver a superioridade da lei complementar em relação à ordinária, o 

que não é corroborado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A lei complementar 

pode ser objeto de iniciativa popular de lei e a Constituição não limitou as matérias que 

poderiam ser objeto de sua iniciativa.  

A medida provisória, também pode ser considerada processo legislativo especial, 

com força de lei imediata,328 que em razão de sua iniciativa ser um ato legislativo unipessoal 

do Presidente da República, em razão do dos pressupostos de relevância e urgência (art. 62, § 

6.º), e as limitações expressas de certas matérias nas quais não são admitidas (art. 62, § 1.º e 

incisos I, II, III e IV), entre outros requisitos e peculiaridades. Fran Figueiredo assevera que o 

processo legislativo da medida provisória subverte todo o processo legislativo comum, pois, 

 
                                                           
 

matéria reservada, por texto expresso da Constituição, à lei complementar. A jurisprudência desta Corte, sob 
o império da Emenda Constituição n. 1/69 – e a Constituição atual não alterou esse sistema –, se firmou no 
sentido de que só se exige lei complementar para as matérias para cuja a disciplina a Constituição 
expressamente faz tal exigência, e, se porventura a matéria, disciplinada por lei cujo processo legislativo 
observado tenha sido o da lei complementar, não seja daqueles para que a Carta Magna exige essa 
modalidade legislativa, os dispositivos que tratam dela se têm como dispositivos de lei ordinária.”  

326  REALE, Miguel. Parlamentarismo brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1962. p. 110. 

327   A lei complementar é espécie normativa superior à lei ordinária para CARVALHO, Paulo de Barros. Curso 
de direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 139. Na mesma linha Sacha Calmon Navarro 
Coelho diz que “a lei complementar só é superior às leis ordinárias quando é o fundamento de validez 
destas” (COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. p. 103). 

328  GRAU, Eros Roberto. Medidas provisórias na Constituição de 1988. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin; 
BARROSO, Luís Roberto (Org.). Doutrinas Essenciais – Direito Constitucional – v. IV. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 658. 
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As medidas provisórias não percorrem o caminho comum às leis. Escapam 
do trabalho das comissões e do debate parlamentar. Não amadurecem, por 
assim dizer, num processo amplo gerado pela controvérsia. Não 
incorporam, salvo em grau diminuto, as opiniões novas, não se enriquecem 
com as manifestações colhidas da opinião pública e dos círculos técnicos e 
científicos. Antes, ao contrário, interceptam todo o processo convencional 
de elaboração de leis. Desabam sobre o Parlamento como um raio e, em 
meio ao tumulto de opiniões em pânico e sob o seu rastro e, como 
mandamentos da legislação comum, impõem sua força.329 

A lei delegada também é uma das espécies de processo legislativo especial, que 

estabelece dentre as limitações a matéria relativa a cidadania, nacionalidade, sobre matéria 

reservada à lei complementar, sobre atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, 

entre outros temas. Por não poder disciplinar matéria reservada, a lei complementar é 

equiparada à lei ordinária. Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limonge afirma: 

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.330 

[...] 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.331 

Conforme salientamos anteriormente se o Poder Executivo abusar do poder de 

delegação poderá, além de responder por crime de responsabilidade previsto no art. 85 da 

 
                                                           
329  FIGUEIREDO, Fran. As medidas provisórias no sistema jurídico constitucional brasileiro. Pronunciamento 

na XIII Conferência Nacional da OAB, realizada em Belo Horinzonte entre 23 e 27 de setembro de 1990, 
RIL. Brasília/DF. abr.-jun., 1991, v. 110, p. 140. 

330  FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Executivo e legislativo na nova ordem 
constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2001. p. 126. 

331  Idem, ibidem. p. 23. 
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Constituição, o Congresso Nacional sustar por decreto legislativo conforme art. 49, V, da 

Carta Republicana os efeitos do ato normativo do Poder Executivo com eficácia ex nunc.  

No entanto, ressalta Uadi Lammêgo Bulos, o “Poder Executivo pode promover a 

ação e efetivar controle de constitucionalidade repressivo judicial pedindo a declaração de sua 

inconstitucionalidade, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade”, ajuizada perante o 

Supremo Tribunal Federal. Caso a Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada 

procedente, o ato de sustação realizado pelo Congresso Nacional será inválido e ineficaz com 

efeito erga omnes e o ato do Poder Executivo passa a valer tendo plenos efeitos eficácia ex 

tunc.332 

Todas as espécies legislativas especiais citadas têm seu fundamento de validade 

na Constituição, logo não há hierarquia entre elas, pois como bem assevera Kelsen “[...] a 

norma inferior tem seu fundamento de validade na superior. Só será válida a norma inferior, 

se estiver em harmonia com a do escalão superior”.333 

Mas por não haver hierarquia nem por isso tem o mesmo processo legislativo da 

espécie normativa ordinária. No entanto, todas as espécies do processo legislativo especial 

estão sujeitas à Lei Complementar 95/98, razão pela qual Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

diz que: “[...] a lei ordinária, o decreto-lei (leia-se medida provisória) e a lei delegada estão 

sujeitos à lei complementar. Em consequência disso não prevalecem contra elas, sendo 

inválidas as normas que a contradisserem”.334 

3.3 Processo legislativo comum 

Também denominado pela doutrina de ordinário. É a regra para produção de 

normas jurídicas e compreende os projetos de lei de iniciativa ordinárias. “é o ato legislativo 

 
                                                           
332  BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 656  

333  KELSEN, Hans, Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 33-34. 

334  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 236-237. 
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típico”335 pelos órgãos constitucionais e pelos cidadãos previstos no art. 61 caput da 

Constituição de 1988. José Afonso da Silva diz que “processo legislativo é um conjunto de 

atos preordenados visando a criação de normas de Direito. Esses atos são: (a) iniciativa 

legislativa; (b) emenda; (c) votação; (d) sanção e veto; (e) promulgação e publicação”,336 e 

assim classifica o procedimento de elaboração de uma lei no procedimento ordinário nas 

seguintes fases: “fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar”.  

Não adotaremos essa classificação, pois para nosso objetivo primeiro é 

interessante analisarmos mais detidamente outras fases do processo legislativo comum 

compreendendo as etapas do procedimento. Logo, adotaremos a classificação contida na 

elaboração dos atos legislativos típicos, praticados durante o processo legislativo comum, 

visando a elaboração de normas jurídicas ordinárias para chegarmos às emendas 

constitucionais objeto de análise de nosso estudo. Assim analisaremos: a.1) Iniciativa; a.2) 

Debate ou discussão; a.3) Votação ou aprovação; a.4) Sanção ou veto; a.5) Promulgação; e 

a.6) Publicação. Iniciemos pela análise do procedimento de iniciativa do projeto de lei de lei 

complementar e ordinária em que os cidadãos são parte legitima da iniciativa do referido 

processo legislativo, previsto constitucionalmente no caput do art. 61. 

Iniciativa é o ato de apresentação de projeto de lei ao Poder Legislativo por quem 

é de direito. Em nosso ordenamento constitucional é possível normativamente na esfera 

federal, estadual e municipal; a iniciativa de propostas de projeto de lei é uma faculdade que 

se atribui a algum órgão constitucional parlamentar (deputados e senadores) ou 

extraparlamentar (Tribunais, Ministério Público e a grupo de cidadãos) para iniciar projetos 

de lei ao Poder Legislativo. Uma ressalva importante é a de que a doutrina também denomina 

esta fase de proposição,337 disposição, competência legiferante e capacidade legislativa. Bem 

destaca Carlos Ari Sundeld, “cabe à função legislativa, correspondente à edição de normas 

 
                                                           
335  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, cit., p. 200. 

336  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., 2007, p. 524. 

337  Proposição é toda e qualquer matéria sujeita à deliberação da casa legislativa da câmara dos deputados.  



159 
 

gerais e abstratas (as leis), seja para regular os demais atos estatais, seja para regular a vida 

dos cidadãos”.338 

O conceito de iniciativa legislativa, nada mais é do que uma manifestação da 

vontade dos órgãos constitucionais ou grupos de cidadãos legitimados constitucionalmente 

para iniciar o procedimento legislativo, realizado no âmbito do Poder Legislativo Federal, 

estadual, distrital ou municipal. O fim de iniciar o processo legislativo é instituir, alterar, 

suprimir um ato normativo primário geral, abstrato, e impessoal dentre as espécies normativas 

previstas no art. 59 da Constituição. Somente a lei “é capaz de inovar no Direito já existente, 

isto é, de conferir, de maneira originária, pelo simples ato de sua publicação e vigência, 

direitos e deveres a que todos devemos respeito”, lembra Miguel Reale.339 

José Afonso da Silva ressalta que o processo legislativo é um “conjunto de atos 

(iniciativa, emenda, votação, sanção, veto) realizados pelos órgãos legislativos visando à 

formação das leis constitucionais, complementares, ordinárias, resoluções e decretos 

legislativos”.340 A iniciativa de lei em sentido geral está contida no art. 61, caput, da carta 

Republicana de 1988, legitima o poder de iniciativa de apresentar projeto “das leis 

complementares e ordinárias ao Poder legislativo [...] qualquer membro ou Comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 

República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Manuel 

Gonçalves Ferreira Filho, em um primeiro momento, sobre a iniciativa geral de lei, destaca: 

Em face das reservas de iniciativa adiante examinadas, rigorosamente 
falando, no Direito brasileiro ninguém possui realmente iniciativa geral. A 
designação vale simplesmente na medida em que significa poder propor 
direito novo sobre qualquer matéria (exceto as reservadas), já que os 
titulares de iniciativa reservada, salvo o Presidente da República, apenas 
possuem iniciativa para a matéria que lhes foi reservada.341 

 
                                                           
338  SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamento de direito público. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 42-43. 

339  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed., São Paulo: Saraiva, 2002. p. 163. 

340  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., 2007, p. 525. 

341  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, cit., 1999, p. 203. 
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Em outro momento da mesma obra ressalta que “A iniciativa geral – regra de que 

a iniciativa reservada é a exceção – compete concorrentemente ao Presidente da República, a 

qualquer deputado ou senador e a qualquer comissão de qualquer das casas do Congresso. E, 

acréscimo da Constituição em vigor, o povo”.342 Em nosso entendimento, não exerce a 

iniciativa só quem é competente e pode segundo a Constituição Federal, Estadual e Leis 

Orgânicas distrital e municipal, razão pela qual foi editada pela Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em 1994, a Súmula de Jurisprudência: 

“Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o Poder Executivo a tomar 

determinada providência, que é de sua competência exclusiva, é inconstitucional”. Esse 

também é o entendimento doutrinário majoritário343 e jurisprudencial344 do Supremo Tribunal 

Federal. 

Em razão dos argumentos apresentados, os cidadãos em pleno gozo dos direitos 

políticos, em decorrência do parágrafo único do art. 1.º “Todo o poder emenda do povo”, são 

os únicos legitimados titulares da iniciativa geral de projetos de lei pela iniciativa popular. Tal 

afirmação é decorrente de não haver na Constituição de 1988 nenhuma limitação material 

expressa como a faz em relação aos demais órgãos constitucionais. Há sim, limitação formal 

contida no § 2.º do art. 29 e do art. 61:  

§ 2.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não 
menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

 
                                                           
342  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, cit., 1999, p. 203. 

343  PILATTI, Adriano. O processo legislativo na Constituição de 1988. In: CAMARGO, Margarida Maria 
Lacombe (Org.). 1988-1998: uma década de Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 81. O autor 
ressalta que “manteve-se a iniciativa presidencial em matéria constitucional e um amplo campo de reserva de 
iniciativa legislativa ao Executivo, em especial em matérias de administração, finanças e orçamentos 
públicos”. 

344  ADI 3.458, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21.02.2008, Plenário, DJE de 16.05.2008. A iniciativa 
legislativa, no que respeita à criação de conta única de depósitos judiciais e extrajudiciais, cabe ao Poder 
Judiciário. A deflagração do processo legislativo pelo chefe do Poder Executivo consubstancia afronta ao 
texto da Constituição do Brasil (art. 61, § 1.º)”. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%20797>. Acesso em: 12 maio 2011. 
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Os projetos de lei de iniciativa ordinária e complementar do Presidente da 

República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, segundo o art. 64, tem 

seu início de tramitação na Câmara dos Deputados (Casa iniciadora), e posteriormente o 

projeto de lei vai para o Senado (Casa Revisora). A redação do § 2.º do art. 61 também 

prescreve que a “A iniciativa popular de projeto de lei pode ser exercida pela apresentação à 

Câmara dos Deputados”. Manoel Gonçalves Ferreira Filho destaca que as demais iniciativas 

dos parlamentares são exercidas perante sua casa, por meio do protocolo do projeto de lei na 

mesa da Casa Legislativa a que pertence. 

Quanto à iniciativa de projeto de lei, cada um dos órgãos constitucionais na 

matéria que ora são iniciativa comum ou concorrente; iniciativa reservada; iniciativa 

reservada do presidente da República; iniciativa reservada da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal; iniciativa reservada dos tribunais; iniciativa reservada do Ministério Público; 

iniciativa vinculada; e ora são de iniciativa popular. Como percebemos, a Constituição de 

1988 não fixou os limites materiais para o processo legislativo relativo à iniciativa popular de 

lei.  

Segundo a classificação doutrinária da iniciativa do processo legislativo, temos 

três espécies de iniciativas: a) privativa (ou reservada); b) comum; e a c) popular, que 

analisaremos em separado. 

a) Privativa – também denominada reservada:345 A Constituição Federal 

determina que o poder de iniciativa ou competência legislativa é conferido a um único órgão 

constitucional legitimado que pode iniciar os projetos de lei sobre certas matérias 

determinadas pela Constituição de 1988. O exemplo é da iniciativa privativa nos casos 

previstos no § 1.º do art. 61 da Carta Federal. Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva 

Martins respondem o “Por que as matérias elencadas são de competência privativa do 

Presidente da República?”.  

 
                                                           
345  A iniciativa é reservada também denomina exclusiva ou privativa, isto é quando é determinada a órgão 

constitucional que gozam do poder de iniciativa para propor leis sobre determinada matéria. Exemplo. 
CF/1988, art. 93 – Iniciativa é reservada Supremo Tribunal Federal tem competência de iniciativa reservada 
para propor lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura. 
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É que sobre tais matérias tem o Poder Executivo melhor visão do que o 
Legislativo, por as estar gerindo. A administração da coisa pública, não 
poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo não tem, e outorgar a 
este poder o direito de apresentar os projetos que desejasse seria oferecer-
lhe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a sua maior 
especialidade.346 

A iniciativa é chamada privativa347 quando a Constituição determina a certo órgão 

constitucional a apresentação de projeto de lei sobre matérias especificadas na própria 

Constituição.  

b) Comum: Segundo o manual de redação oficial da Presidência da República e 

normas constitucionais da Constituição Republicana, esta iniciativa não está reservada com 

exclusividade a nenhum dos órgãos constitucionais legitimados e os cidadãos à iniciativa de 

lei, legitimando todos os órgãos constitucionais e grupos de cidadãos prescritos como 

legítimos no caput do art. 61.  

A designação vale simplesmente na medida em que significa o poder de propor 

direito novo sobre qualquer matéria (exceto as reservadas). Há ainda outra classificação das 

espécies de iniciativa em: 

a) É parlamentar quando é concedida a todos os parlamentares da casa bicameral 

do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados (deputados federais) ou Senado (senadores) 

da República que queiram apresentar a iniciativa de lei comum; 

b) É extraparlamentar quando os órgãos constitucionais, entes que não integram o 

Congresso Nacional e os cidadãos tem o poder de iniciar um projeto de lei comum. Na 

 
                                                           
346  MARTINS, Ives Gandra da Silva; BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil, cit., 

1995, v. 4, t. I, p. 401. 

347  Já a iniciativa concorrente, é aquela em que pertence simultaneamente a mais de um órgão constitucional 
como a que nas leis sobre matéria tributária, onde a iniciativa concorre entre os órgãos constitucionais do 
Executivo e do legislativo em razão da competência (e conflitos de competência), arrecadação, isenções, 
dívida pública e dos critérios de repartição de receitas entre União, Distrito Federal, Estados-membros e 
Municípios. Caso não entes federados não obedeça às normas constitucionais referente a entrega das receitas 
tributárias poderá haver intervenção. 
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Constituição de 1988 a iniciativa extraparlamentar é concedida ao Presidente da República, 

aos Tribunais do Poder Judiciário, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Quando 

os cidadãos iniciam o projeto de lei, a iniciativa é denominada de iniciativa popular de lei.  

O poder constituinte originário da Constituição de 1988 instituiu no processo 

legislativo constitucional, que um grupo determinado de cidadãos em pleno gozo de exercício 

de direitos políticos apresentam propostas de iniciativa de projeto de lei conforme o art. 61, § 

2.º, podendo ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 

subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 

cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. A 

existência de órgãos constitucionais autorizados e cidadãos estabelece quem deve ser e está 

vinculado como sujeitos da norma que detêm autorização do Estado para ter o poder de 

legislar. Nesse sentido Hans Kelsen, 

A função normativa da autorização significa conferir a uma pessoa o poder 
de estabelecer e aplicar normas. [...] Uma norma do Direito autoriza pessoas 
determinadas a produzirem normas jurídicas ou aplicarem-nas. Nestes 
casos, diz-se: o Direito confere a pessoas determinadas um poder legal. [...] 
Visto que o Direito regula sua própria produção e aplicação, a função 
normativa da autorização desempenha, particularmente, um importante 
papel no Direito. Apenas pessoas às quais o ordenamento jurídico confere 
este poder podem produzir ou aplicar normas de Direito.348 

Com isso, aparentemente, os cidadãos podem exercer a democracia participativa 

pela iniciativa popular. No entanto, temos diante do exercício desse direito os seguintes 

requisitos formais que dificultam em muitos seu exercício e que estão contidos na redação do 

art. 61, § 2.º, quais sejam: a) numérico eleitoral – um por cento (1%) do eleitorado nacional; 

b) espacial – distribuído pelo menos por cinco (5) Estados; c) aritmético espacial – com não 

menos de três décimos (0,3%) por cento dos eleitores de cada um deles. 

O significado político da norma constitucional de iniciativa possibilita certo 

distanciamento racional em dar o direito aos cidadãos e negar-lhe seu exercício mediante 

 
                                                           
348  KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução de José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sérgio 

Antonio Fabris, 1986. p. 129. 
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procedimentos. É importante relembrar os conceitos de proposição jurídica e norma jurídica 

oferecidos por Hans Kelsen, vez que são elementos de extrema importância para melhor 

entendermos a redação do art. 61, § 2.º. Segundo o jusfilósofo, 

[...] As proposições ou enunciados nos quais a ciência jurídica descreve 
estas relações devem, como proposições jurídicas, ser distinguidas das 
normas jurídicas que são produzidos pelos órgãos jurídicos a fim de por eles 
serem aplicadas e serem observadas pelos destinatários do Direito. 
Proposições jurídicas são juízos hipotéticos que enunciam ou traduzem que, 
de conformidade com o sentido de uma ordem jurídica – nacional ou 
internacional – dada ao conhecimento jurídico, sob certas condições ou 
pressupostos fixados por esse ordenamento, devem intervir certas 
conseqüências pelo mesmo ordenamento determinadas. As normas 
jurídicas, por seu lado, não são juízos, isto é, enunciados sobre um objeto 
dado ao conhecimento. Elas são antes, de acordo com o seu sentido, 
mandamentos e, como tais, comandos, imperativos. Mas não são apenas 
comandos, pois também são permissões e atribuições de poder ou 
competência [...].349 

Iremos analisar com mais pormenor as normas jurídicas constitucionais e 

infraconstitucionais relativas à iniciativa popular, para apresentar mais uma proposição 

jurídica das existentes, enquanto atividade desempenhada pelo pesquisador-cientista do 

Direito na produção da doutrina constitucional. Preocupamo-nos com o distanciamento da 

legalidade, da legitimidade identificada na redação constitucional de iniciativa popular das 

leis ordinárias e complementares contidas no referido § 2.º do art. 61 que dificultam objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil em “construir uma sociedade justa e 

solidária”, previsto no art. 3.º, inc. I, da Constituição de 1988.  

Se Hans Kelsen em sua Teoria pura do direito, procurar afastar o Direito de “toda 

e qualquer influência de elementos que lhe são estranhos”350 necessitamos analisar os 

requisitos estranhos ao direito contidos na regra constitucional, visto que a norma elenca um 

certo número de dados que são a origem de sua ineficácia e explicam os problemas de pouca 

efetividade desde sua positivação na promulgação em 1988. Plauto Faraco de Azevedo 

ressalta que “o estudo e a investigação do direito se realizam em um sistema fechado, cujos 

 
                                                           
349  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, cit., 2006, p. 235. 

350  Idem, ibidem, p. 17. 
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pressupostos são aprioristicamente tidos como verdadeiros e cujo objeto mostra-se imune à 

crítica e distante dos problemas sociais e reais”.351 

A realidade social dos cidadãos em que se fundam as relações jurídicas com o 

Poder Legislativo está dissociada da regra constitucional de iniciativa popular de lei. Temos 

de reformá-la, pois não podemos deixá-los operar interpretando a Constituição e as leis 

infraconstitucionais somente do ponto de vista lógico-formal-jurídico, aferindo só sua 

validade formal em face da vontade constitucional da participação dos cidadãos nas decisões 

do Estado, conforme já demonstramos no capítulo anterior. 

Logo, passamos a analisar mais seus requisitos numéricos, espacial e aritmético 

espacial. Partimos já do questionamento do conceito positivista doutrinário de Direito feito 

por Weber lembrado por André Del Negri, para quem “direito é aquilo que o legislador, 

democraticamente legitimado ou não estabelece como direito”. Concordamos com André Del 

Negri quando assevera: “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’”.352 

Analisemos os requisitos que legitimam a vontade popular. O projeto de lei de 

iniciativa popular, como qualquer outro projeto de lei complementar ou ordinário iniciados 

pelos demais órgãos constitucionais, obedece à igualdade formal do caput do art. 61. Luís 

Pinto Ferreira destaca: “o preceito da igualdade da lei não se esgota com a aplicação uniforme 

da norma jurídica, mas que afeta diretamente o legislador, proibindo-lhe a concessão de 

privilégio de classe, deve ser entendida como igualdade diante dos administradores e dos 

juízes”.353 Assim, fere a igualdade formada quando estabelece elevado número de cidadãos 

eleitores em seu § 2.º na norma constitucional do art. 61 reproduzida pelo art. 13 Lei 9.709/98 

in verbis: 
 
                                                           
351  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre: Fabris, 1989. p. 

20. 

352  DEL NEGRI, André L. Controle de constitucionalidade no processo legislativo: teoria da legitimidade 
democrática, cit., p. 43. 

353  PINTO FERREIRA. Luís. Princípios gerais do direito constitucional moderno. São Paulo: Saraiva, 1983. p. 
770. 
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Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à 
Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não 
menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

§ 1.º O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só 
assunto. 

§ 2.º O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício 
de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, 
providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa 
ou de redação. 

O requisito numérico de cidadãos para a iniciativa é desproporcional, pois usa a 

razão para prescrever um direito político fundamental e não permitir o exercício desse direito 

quando impondo “ao titular de todo o Poder” um número sem cientificidade. Fere assim a 

igualdade formal não possibilitando o exercício da política que é a tomada de decisão junto ao 

Estado. José Afonso da Silva afirma que a igualdade é requerida “porque existem 

desigualdades é que se aspira à igualdade real ou material que busque realizar a igualização 

das condições desiguais”.354 

No entanto, é bom destacar que o sentido dos princípios varia no tempo e espaço, 

histórica e culturalmente. Aqui reside um de nossos problemas de desigualdade que tem seu 

fundamento histórico constitucional brasileiro já destacado. Fernanda Duarte Lopes Lucas da 

Silva lembra que: “o discrímen adotado deve se revelar em harmonia com a totalidade da 

ordem constitucional. Estabeleceu-se que a constitucionalidade da distinção deve ser aferida 

através de um juízo de proporcionalidade que caracterizará o discrímen eleito como 

justificado (ou não)”.355 Os números estabelecidos nas normas constitucionais não são 

proporcionais nem razoáveis. 

Os representantes do povo brasileiro histórica e culturalmente, em geral, por não 

pensar que são cidadãos iguais aos demais membros da comunidade, por vezes prescrevem 

absurdos jurídicos fora da realidade social como por exemplo os requisitos que foram 

estabelecidos nas normas constitucionais de iniciativa popular de lei, razão pela qual não 

 
                                                           
354  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 195. 

355  SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2001. p. 100. 
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produz a efetividade, sendo quase que impossível de ser realizada. Muito bem adverte Carlos 

Maximiliano quando comenta que a interpretação da norma, 

deve ser o Direito interpretado inteligentemente, não de modo que a ordem 
legal envolva um absurdo, prescreve inconveniências, vá a ter conclusões 
inconsistentes ou impossíveis. [...] desde que a interpretação pelos 
processos tradicionais conduz a injustiça flagrante, incoerências do 
legislador, contradição consigo mesmo, impossibilidades ou absurdos, 
deve-se presumir que foram usadas expressões impróprias, inadequadas, e 
buscar um sentido eqüitativo, lógico e acorde com o sentir real e o bem 
presente e futuro da comunidade.356 

José Afonso da Silva entende que a iniciativa é: 

[...] um instrumento de participação direta do cidadão nos atos do governo. 
[...] Aqui, no processo legislativo, é reconhecida a iniciativa popular, 
independentemente de regulamentação legal, porque o próprio texto 
constitucional (art. 61, § 2.º) já estabelece os requisitos necessários e 
suficientes para o seu exercício imediato [...]. 

Concordamos com o citado autor quanto à participação e discordamos da parte 

final que diz que o “texto constitucional (art. 61, § 2.º) já estabelece os requisitos necessários 

e suficientes para o seu exercício imediato”, pois os referidos projetos de lei de iniciativa 

popular, além de observar as regras constitucionais e infralegal, segundo prevê o art. 13, § 2.º, 

da Lei 9.709/98, observará também o regimento interno da Câmara dos Deputados consistem 

segundo art. 252. 

Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento das 
exigências estabelecidas no art. 13 e respectivos parágrafos, dará 
seguimento à iniciativa popular, consoante as normas do Regimento 
Interno. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados é uma norma infralegal que além 

de reger a estrutura, a organização e o funcionamento da Câmara dos Deputados, estabelece 

os procedimentos de iniciativa popular de lei: 

 
                                                           
356  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 166. 
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Art. 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um centésimo do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não 
menos de três milésimos dos eleitores de cada um deles, obedecidas as 
seguintes condições: 

I – a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome 
completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral; 

II – as listas de assinatura serão organizadas por Município e por Estado, 
Território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da 
Câmara; 

III – será lícito a entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação de 
projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela 
coleta das assinaturas; 

IV – o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral 
quanto ao contingente de eleitores alistados em cada Unidade da Federação, 
aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se não 
disponíveis outros mais recentes; 

V – o projeto será protocolizado perante a Secretaria-Geral da Mesa, que 
verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua 
apresentação; 

VI – o projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos 
demais, integrando a numeração geral das proposições;  

VII – nas Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral, 
poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de vinte 
minutos, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado quando da 
apresentação do projeto; 

VIII – cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, 
podendo, caso contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação em proposições autônomas, para tramitação em 
separado. 

Alguns questionamentos se fazem necessários a partir da leitura dos referidos 

artigos, tanto da Lei 9.709/98 quanto do regimento interno da Câmara dos Deputados: 

1) Como a Câmara dos Deputados irá confirmar a prova dos requisitos formais da 

iniciativa popular ‘assinatura de cada eleitor (em listas organizadas por Município e por 

Estado, Território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara) 

deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de 

seu título eleitoral? 

2) O inc. III do art. 252 destaca “patrocinar a apresentação de projeto de lei de 

iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta das assinaturas”. Toda lei tem 



169 
 

um custo econômico para sua aplicabilidade e para seu cumprimento. Quanto será o custo 

econômico do grupo de cidadãos e quem irá arcar com ônus econômico de viajar por pelo 

menos cinco estados membros da federação brasileira e coletar as assinaturas dos cidadãos 

(um centésimo do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não 

menos de três milésimos dos eleitores de cada um deles)? 

3) Da análise do inc. X do art. 252 a mesa designará Deputado para exercer, em 

relação ao projeto de lei de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidos por este 

regimento ao autor de proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua 

anuência, previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do projeto. 

4) No inc. V do art. 252 “o projeto de lei de iniciativa popular será protocolizado 

perante a Secretaria-Geral da Mesa, que verificará se foram cumpridas as exigências 

constitucionais para sua apresentação”. Como já citamos, apesar do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados prescrever no art. 24, para o tema de iniciativa popular não existe uma 

comissão específica. Em pesquisa in loco identificamos que desde a promulgação da 

Constituição de 1988, não há uma Comissão permanente de projeto de lei de iniciativa 

popular no Congresso Nacional para análise dos projetos de lei iniciados pelos cidadãos. A 

comissão também não está prescrita na Subseção III – Das Matérias ou Atividades de 

Competência das Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de 

atividade em que elenca o art. 32 do Regimento Interno.357 

 
                                                           
357  “Regimento Interno, Aprovado pela Resolução 17, de 1989, e alterado pelas Resoluções nos 1, 3 e 10, de 

1991; 22 e 24, de 1992; 25, 37 e 38, de 1993; 57 e 58, de 1994; 1, 77, 78 e 80, de 1995; 5, 8 e 15, de 1996; 
33, de 1999; e 11, de 2000. M E S A D A CÂMARA DOS DEPUTADOS 51ª Legislatura – 2ª Sessão 
Legislativa 2000. 

 Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade: 

 I – Comissão de Agricultura e Política Rural: 

 II – Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática: 

 III – Comissão de Constituição e Justiça e de Redação: 

 IV – Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias: 

 V – Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional: 

 VI – Comissão de Economia, Indústria e Comércio: 
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5) O inc. VI do art. 252 do Regimento Interno prescreve que “Os Projetos de Leis 

de Iniciativa Popular seguem a mesma tramitação no congresso que os projetos de iniciativa 

de um parlamentar”. Perquire-se se há limites às matérias para os projetos de iniciativa 

popular? Entendemos que não. Se os projetos de iniciativa popular de lei podem com 

legitimidade encaminhar projetos de lei para as grandes reformas que impedem o Brasil de ser 

melhor institucionalmente, como a reforma previdenciária, a tributária que diminuiria a guerra 

fiscal entre estados membros e a reforma política entre outras que diminuiriam aparelhamento 

da máquina estatal e contenciosos políticos, entre o os representantes nacional, distrital, 

estadual e municipal e talvez refundar o pacto federativo. 

Da leitura dos artigos citados chega-se à conclusão de que os projetos de lei de 

iniciativa popular na esfera federal terão o seguimento consoante às normas do Regimento 

Interno e não poderão ser rejeitados por vício de forma, e a nosso entender também não 

poderão ser rejeitados por vício de matéria, vez que a Constituição prescreve que “todo o 

poder emana do povo”. É de salientar que a iniciativa popular, quando adentra na comissão de 

Constituição e Justiça e redação pelos parlamentares que a compõem, pode ainda ser 

emendada, rejeitada e ainda será analisada sob o controle de constitucionalidade preventivo 

pelos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado. 

 
                                                           
 
 VII – Comissão de Educação, Cultura e Desporto: 

 VIII – Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: 

 IX – Comissão de Finanças e Tributação: 

 X – Comissão de Minas e Energia: 

 XI – Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional: 

 XII – Comissão de Seguridade Social e Família: 

 XIII – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público: 

 XIV – Comissão de Viação e Transportes: 

 XV – Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior: 

 XVI – Comissão de Direitos Humanos”. 
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Após a promulgação da Constituição de 1988 foram apenas quatro os projetos de 

Lei de iniciativa popular federal358 apresentados ao Congresso Nacional, conforme descrição 

abaixo: 

1.º) A Lei 8.930, de 07.09.1994, oriunda do projeto de lei – PL 4.146/93 – dá nova 

redação ao art. 1.º da Lei 8.072, de 25.07.1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos 

termos do art. 5.º, XLIII, da CF, e determina outras providências.359 

Autor: Poder Executivo 

Coautoria: iniciativa popular 

Explicação da ementa: caracterizando chacina realizada por esquadrão da morte 

como crime hediondo (projeto chamado Daniela Perez ou Gloria Perez) 

Situação atual: transformado em norma jurídica – Lei 8.930/94 

2.º) Oriundo do projeto de lei – PL 1.517/99 – modifica a Lei 9.504, de 

30.09.1997 e altera dispositivos da Lei 4.737, de 15.07.1965 – Código Eleitoral. 

 Autor: Deputado Albérico Cordeiro 

Coautora: iniciativa popular 

Explicação da ementa: incluindo a possibilidade de cassação do registro do 

candidato que doar, oferecer ou prometer bem ou vantagem pessoal em troca do voto. 

Situação atual: transformado em norma jurídica – Lei 9.840/99 
 
                                                           
358  Fonte: Câmara Dos Deputados – Disponível em: <www.camara.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2010. 

359  GONÇALVES JR., Jerson Carneiro. Educação política – Instrumentos de democracia participativa – 
plebiscitos, referendos, iniciativa popular de leis, cit., p. 273-274. 
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3.º) Oriundo do projeto de lei – PL 2.710/92 – criação do fundo nacional de 

moradia popular, proposto pelo Conselho Nacional de Moradia (CNMP) 

 Autor: Deputado Nilmário Miranda 

Coautoria: iniciativa popular 

Situação atual: transformado em norma jurídica – Lei 11.124/2005 

4.º) Oriundo do PLP 518/2009, altera a Lei Complementar 64, de 18.05.1990, que 

estabelece, de acordo com o art. 14, § 9.º, da CF, casos de inelegibilidade, prazos de cessação 

e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam proteger a 

probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato 

Autor: Deputado Antonio Carlos Biscaia e outros 

Coautora: iniciativa popular 

Explicação da Ementa: Altera a Lei Complementar 64, de 18.05.1990, que 

estabelece, de acordo com o art. 14, § 9.º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, 

prazos de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade 

que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. 

Situação atual: transformado em norma jurídica Lei Complementar 135, de 4 de 

Junho de 2010. Altera a Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de 

acordo com o § 9.º do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de 

cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam 

a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. 

O requisito numérico estabelecido pela norma do art. 61, § 2.º, da Constituição se 

revela pela demonstração e verificação estatística do Tribunal Superior Eleitoral, constata-se 

que a expressão prática da iniciativa popular de lei é ainda é de pouca efetividade, em virtude 

do procedimento rígido adotado pela Constituição de 1988. Sabemos que para a validade de 
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uma norma dados estatísticos não tem nenhum valor para aplicação do direito. Entretanto, 

utilizaremos critérios da sociologia jurídica para melhor compreender a dificuldade de 

exercício do direito político fundamental da iniciativa popular. Miguel Reale destaca que 

Sociologia Jurídica se apresenta “como uma ciência positiva que procura se valer de rigorosos 

dados estatísticos para compreender como as normas jurídicas se apresentam 

efetivamente”.360 

Segundo os dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral, o número de 

eleitores do Brasil em julho de 2010 era de 135,8 milhões, e a realidade do mundo dos fatos 

que influencia diretamente para compreender como a interpretação constitucional da norma 

art. 61, § 2.º, da CF/1988 para que se apresente efetivamente no mundo dogmático, o número 

mínimo de assinaturas para um projeto de iniciativa popular seria, portanto, 1,36 milhões de 

cidadãos em pleno gozo de exercício de direito político.  

No entanto, dada a necessidade de as assinaturas serem distribuídas em pelo 

menos cinco Estados-membros, para conseguir um projeto de lei de iniciativa popular com o 

número mínimo de assinaturas seria necessário consegui-las em cinco dos Estados da 

federação com o menor número de eleitores, pois em muitos estados (como SP e RJ), 3/10 dos 

eleitores já representa mais que um cento do eleitorado nacional. O número de eleitores no 

Brasil e número de assinaturas necessárias à correta interpretação da norma constitucional em 

face da realidade para encaminhamento de lei de iniciativa popular federal fica assim segundo 

o Tribunal Superior Eleitoral: 

 
                                                           
360  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, cit., p. 19.  
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Região Unidade da 

Federação (sigla) 
Número de eleitores 

em julho de 2010 
Quanto representa 

do eleitorado 
nacional 

3/10 destes eleitores = 
número de assinaturas 
necessárias em cinco 
destes estados para 

encaminhar projeto de lei 
de iniciativa popular 
(valor aproximado) 

1 Sudeste Minas Gerais (MG) 14.522.090 10,693% 43.566 

2 Nordeste 
Rio Grande do 

Norte (RN) 
2.246.691 1,654% 6.740 

3 Sudeste Rio de Janeiro (RJ) 11.589.763 8,534% 34.769 

4 Nordeste Alagoas (AL) 2.034.326 1,498% 6.102 

5 Sudeste Espírito Santo (ES) 2.523.185 1,858% 7.569 

6 Sudeste São Paulo (SP) 30.301.398 22,313% 90.904 

7 Sul Paraná (PR) 7.601.553 5,597% 22.804 

8 Sul 
Rio Grande do Sul 

(RS) 
8.112.236 5.973% 24.336 

9 Nordeste Paraíba (PB) 2.740.079 2,018% 8.220 

10 Nordeste Maranhão (MA) 4.324.696 3,185% 12.974 

11 Nordeste Pernambuco (PE) 6.259.850 4,609% 18.779 

12 Norte Roraima (RR) 271.890 0,200% 815 

13 Norte Amazonas (AM) 2.030.549 1,495% 6.091 

14 Norte Acre (AC) 470.975 0,347% 1.412 

15 Nordeste Sergipe (SE) 1.425.973 1,050% 4.277 

16 Centro-Oeste Mato Grosso (MT) 2.095.825 1,543% 6.287 

17 Centro-Oeste Goiás (GO) 4.061.371 2,991% 12.184 

18 Sul Santa Catarina (SC) 4.538.891 3,342% 13.616 

19 Nordeste Ceará (CE) 5.881.584 4,331% 17.644 

20 Nordeste Bahia (BA) 9.550.898 7,033% 28.652 

21 Norte Roraima (RO) 1.079.327 0,795% 3.237 

22 Norte Amapá (AP) 420.799 0,310% 1.262 

23 Centro-Oeste 
Distrito Federal 

(DF) 
1.836.280 1,352% 5.508 

Norte Tocantins (TO) 948.920 0,699% 2.846 

Centro-Oeste 
Mato Grosso do Sul 

(MS) 
1.702.511 1,254% 5.107 

Nordeste Piauí (PI) 2.263.834 1,667% 6.791 

Norte Pará (PA) 4.768.457 3,511% 14.305 

Fora do Brasil No exterior 200.392 0,148% 601 

Total Brasil 135.804.433 100,000% 407.413 
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Os números não revelam a importância e legitimidade da iniciativa de lei popular. 

Como se denota dos dados estatísticos devido à complexidade do exercício de participação na 

coleta de assinaturas no processo legislativo popular pelos cidadãos determinados na 

Constituição, Manoel Gonçalves Ferreira Filho destaca sobre o exercício do instrumento de 

direito político fundamental: 

[...] Não é fácil reunir 50.000 e muito menos 500.000 assinaturas de 
eleitores para formalizar o pedido. Por outro lado, tal esforço não se 
justificaria, já que é muito menos trabalhoso convencer um, um só deputado 
ou senador a apresentar projeto de lei, seja para novas regras, seja para ab–
rogar as existentes. Nessas condições, é evidente que nenhum grupo irá 
escolher o caminho mais espinhoso para fazer chegar a debate as suas 
pretensões. Claro, a coleta popular de assinaturas é, muitas vezes, iniciada, 
mas como meio de pressão sobre o Parlamento, visto que serve para 
provocar sempre movimentação da opinião pública.361 

Na vida comum eleitoral não há como se analisar a democracia e em especial a 

democracia participativa por meio do instrumento de iniciativa popular de lei, sem debate, 

razão pela qual é permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e em regra 

silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato conforme 

disciplina a Lei 12.034/2009. Na esfera federal o bicameralismo, segundo Michel Temer: 

É que são duas as Casas legislativas componentes do Congresso Nacional, 
órgão que desempenha a função legislativa: a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal. Na primeira se encontram os representantes do povo 
brasileiro (art. 45 C.F.); na segunda, os representantes dos Estados e do 
Distrito Federal (art. 46 C.F.).362 

Uma das principais funções do Poder Legislativo, seja no plano federal, distrital, 

estadual e municipal, é a de além de elaborar os projetos de lei, é discutir os projetos 

apresentados à Casa Legislativa. Assim, no plano do Poder Legislativo Nacional, a discussão 

ocorre nas casas legislativas (Câmara dos Deputados e Senado) e nas casas unicamerais no 

distrito federal (Câmara Legislativa) nos estados (Assembleias Legislativas), e municipais 

(Câmara dos Vereadores), conforme preleciona Michel Temer “[...] Assim, tanto o povo 

 
                                                           
361  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, cit., 1999, p. 145. 

362  TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional, cit., p. 5. 
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brasileiro quanto as unidades da Federação (Estados) têm representação no órgão 

legislativo”.363 

O fundamento principiológico dos debates e discussões decorre do princípio da 

oralidade364 e os debates relativos ao processo legislativo ocorrem no poder das palavras dos 

parlamentares, tanto na discussão quanto na votação de qualquer projeto de lei iniciado pelos 

órgãos constitucionais ou pelos grupos de cidadãos. Entretanto, há casos em que os debates e 

as votações ocorrem por meio de painel eletrônico e outras em que as votações são secretas. 

Segundo o Manual de Atuação Parlamentar, editado pela Câmara em 2002, com o intuito de 

servir de instrumento ao Deputado Federal eleito para a 52ª Legislatura (2003-2007365), a 

Sessão Secreta é,  

Aquela realizada somente com a presença dos parlamentares. É obrigatória 
no caso de declaração de guerra, acordo de paz, perda do mandato ou 

 
                                                           
363  TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 25. 

364  RIBEIRO, Guilherme Wagner. Princípios constitucionais do direito parlamentar. Disponível em: 
<http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/publicacoes_assembleia/periodicas/caderno
s/arquivos/pdfs/12/guilherme.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2011. “Princípios específicos do Direito Parlamentar 
Esta parte do trabalho toma como base as reflexões de José Afonso da SILVA (1964), complementado por 
Benigno Pendás GARCIA (1996), autores que se dedicaram ao tema, indicando alguns princípios próprios 
da atividade legislativa. O primeiro autor indica cinco princípios: a) o da publicidade; b) o da oralidade; c) o 
da sepração da discussão e votação; d) o da unidade da legisaltura; e) o do exame prévio dos projetos por 
comissões parlamentares. O primeiro princípio já foi objeto de nossas reflexões, razão pela qual iremos nos 
ater aos demais. 

 O princípio da oralidade está em íntimo contato com os princípios do contraditório e da liberdade de 
expressão, mas a esses não se reduz. A Casa Legislativa é espaço, por excelência, da expressão oral, 
bastando lembrar que a etmologia da expressão Parlamento remete-nos a parla (Italiano) ou parle (francês), 
ou seja, falar, discutir. Isso se reflete amplamente no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, desde a 
organização das reuniões, nas quais, após a leitura da correspondência (art. 25 do RI-Alemg), passa-se às 
comunicações do Presidente (art. 29 do RI-Alemg), às quais segue a concessão da palavra aos oradores 
inscritos (arts. 26 e 34 do RI-Alemg). A reunião para debates (art. 35 do RI-Alemg) e a inviolabilidade de 
suas opiniões (art. 47 do RI-Alemg) também expressam o princípio da oralidade. Os debates são 
disciplinados nos arts. 151 e seguintes do RI-Alemg, podendo ainda o deputado manifestarse, por meio de 
questão de ordem (art. 165 e seguintes do RIAlemg), para dirimir dúvidas em relação à aplicação do 
regimento e da Constituição. Tendo como objeto de debate as proposições, há a fase de discussão, 
disciplinada nos arts. 241 e seguintes”. 

365  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=5RNDX2CyDGI&feature=related>. Acesso em: 2 out. 
2011. As informações disponibilizadas integram a 3ª edição da publicação Manual de atuação parlamentar, 
editada pela Câmara em 2002, com o intuito de servir de instrumento ao Deputado Federal eleito para a 52ª 
Legislatura, 2003-2007. 
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suspensão de imunidade parlamentar ou a requerimento dos parlamentares e 
deliberação do Plenário, para outros fins. 

Com relação à votação dos projetos de iniciativa popular, entendemos que o voto 

do parlamentar deve ser aberto para que os cidadãos tomem conhecimento das decisões do 

Parlamento. Outro princípio relacionado aos debates é o da separação da discussão e da 

votação que diz respeito ao fato da votação só se iniciar depois de encerrada a discussão de 

uma proposição. Uma vez finalizada esta, não mais se pode discutir a matéria durante sua 

votação. Observe-se que tanto o encaminhamento de votação como a declaração de voto não 

violam esse princípio, uma vez que não se volta a discutir a matéria. De outra parte há três 

momentos de debates ou discussão nesta fase do processo legislativo. 

Todo projeto de lei de iniciativa popular, seja de lei complementar ou de lei 

ordinária, obrigatoriamente deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania. O art. 252 do regimento interno da Câmara dos Deputados prescreve em seu inciso 

VIII: 

Art. 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um centésimo do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não 
menos de três milésimos dos eleitores de cada um deles, obedecidas as 
seguintes condições: 

VIII – cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, 
podendo, caso contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania em proposições autônomas, para tramitação em 
separado; (Inciso com redação adaptada à Resolução 20, de 2004). 

Importante nesta fase é o parecer a respeito da constitucionalidade do projeto de 

lei apresentado ao Poder Legislativo. Saliente-se que o parecer é a manifestação escrita da 

comissão de constituição e justiça sobre matéria sujeita à sua análise, cuja emissão deve 

constar de três partes formais: I – relatório, em que se fará breve exposição da matéria em 

exame; II – parecer do Relator em termos sintéticos, com a sua opinião sobre a conveniência 

da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de se lhe dar 

substituto ou se lhe oferecerem emendas ou concluir por proposição; III – conclusão da 

comissão, com assinatura dos Deputados que votarem a favor e contra. O parecer é ato 

jurídico terminativo, e se a Comissão de Constituição e Justiça entender e prolatar parecer no 
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sentido de que o projeto de lei é inconstitucional, este será arquivado. Mediante a análise e 

posterior edição do parecer, a Comissão de Constituição e Justiça então faz um controle 

preventivo de constitucionalidade das leis. 

O projeto de lei de iniciativa popular de lei complementar ou ordinária é 

aprimorado por meio de audiências públicas; para a Comissão parlamentar que analisa o 

referido projeto de iniciativa popular, são convidados pelo Parlamento juristas, doutrinadores, 

cientistas, pesquisadores, entre outros. 

É na Comissão Temática, que se compõe de um grupo de parlamentares que 

analisam, discutem e votam projetos de lei complementar ou ordinária de iniciativa popular 

com matérias específicas que é aprimorado o seu texto e apresentado quando da iniciativa dos 

órgãos constitucionais ou grupos de cidadãos legitimados. A comissão temática é dotada da 

chamada delegação interna ou imprópria, que é entendida como o poder que a comissão 

parlamentar temática tem para aprovar ou rejeitar os projetos de lei, independentemente da 

manifestação do Plenário da Casa Legislativa. Gilmar Mendes denomina essa fase de 

processo legislativo abreviado prescrito no art. 58, § 2.º, I, CF/1988. São espécies de 

Comissões Temáticas existem na Casa Legislativa: 

a) Simples – formada só por Deputados Federais na Câmara dos Deputados ou só 

por Senadores no Senado federal; 

b) Mista ou Conjunta – formada por deputados federais e senadores; 

c) Permanente – Se ultrapassar uma legislatura (4 anos); 

d) Provisória Especial – Nasce e termina seus trabalhos na mesma legislatura (4 

anos). 
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De todas as Comissões citadas e existentes no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados no art. 24, as Comissões Permanentes são as que merecem destaque, em razão da 

matéria de sua competência, cabendo: 

I – discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do Plenário que 
lhes forem distribuídas; 

II – discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, 
salvo o disposto no § 2.º do art. 132 e excetuados os projetos: 

a) de lei complementar; 

b) de código; 

c) de iniciativa popular. 

Nesse particular há entre as espécies de Comissões Temáticas uma comissão 

especifica denominada comissão legislativa participativa para análise dos projetos de 

iniciativa popular, que será analisada ainda nesse capítulo. 

A Comissão da Casa transforma, por meio do debate de um projeto de lei de 

iniciativa popular de lei complementar ou ordinária, matéria relevante em virtude de interesse 

de uma entidade de classe ou de um grupo de cidadãos organizados, principalmente quando 

ganha destaque na imprensa e passa a ser prestigiado por outras entidades representativas e 

instituições públicas e privadas apoiadoras do projeto de lei de iniciativa popular e lotam o 

plenário da Casa Legislativa.  

O projeto de iniciativa popular de lei e outras propostas de igual tema 

apresentadas serão debatidas e negociadas com outros grupos organizados da sociedade 

(empresários, sindicatos e outros), parlamentares e governo, a qual trará evolução e 

aprimoramento do referido projeto de lei. Terão inúmeras reuniões para discutir o referido 

projeto de lei para a regulamentação, eficácia e perspectivas da legislação.  

Como se percebe diante da dificuldade procedimental estabelecida pelo art. 61, § 

1.º, existe ainda um procedimento especifico no Congresso Nacional. Assim, a iniciativa 

popular legislativa é um processo de democracia participativa “complexo”, que se inicia na 

redação e na elaboração de um texto de lei técnico e passa pelas comissões até os debates e 
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votações do projeto de lei proposta no Poder Legislativo, passando pelas difíceis fases da 

campanha, coleta de assinaturas, escolha do parlamentar para a apresentação na Câmara dos 

Deputados, para posterior debate e controle de constitucionalidade na Comissão de 

Constituição e Justiça. Essa é a razão do direito fundamental político de iniciativa projeto de 

lei de popular ter somente quatro promulgados.  

Há ainda a destacar que o Regimento Interno da Câmara de Deputados, que 

disciplina o tema das manifestações de qualquer pessoa, quando deveria ser somente o 

cidadão em plenário da Casa Legislativa: 

Art. 272. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente trajada e 
portando crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício 
principal da Câmara e seus anexos durante o expediente e assistir das 
galerias às sessões do Plenário e às reuniões das Comissões. 

Parágrafo único. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de 
forma inconveniente, a juízo do Presidente da Câmara ou de Comissão, bem 
como qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Casa, serão 
compelidos a sair, imediatamente, dos edifícios da Câmara. 

Em relação às manifestações em plenário da Casa Legislativa do Senado, 

prescreve art. 184 do Regimento Interno do Senado Federal: “É permitido a qualquer pessoa 

assistir às sessões públicas, do lugar que lhe for reservado, desde que se encontre desarmada e 

se conserve em silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso ou de reprovação ao que nelas se 

passar.” 

Ambos os artigos resguardam o direito de liberdade de manifestação de 

pensamento, prescrita no inc. IV do art. 5.º da Carta República de 1988. A regra do art 272, 

que permite o conhecimento do cidadão de sua fiscalização nos interesses da comunidade e o 

Estado, está de acordo com a Constituição, mas a do art. 184 a nosso sentir é inconstitucional: 

como manifestar o pensamento se a regra enuncia “conserve em silêncio, sem dar qualquer 

sinal de aplauso ou de reprovação ao que nelas se passar”? É contrária à norma constitucional 

e deve ser reformada sob pena de inconstitucionalidade. Os referidos artigos regimentais das 
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casas legislativas se encontram prescritos em outros Regimentos internos das casas 

legislativas distrital, estadual366 e municipal.367 

Toda iniciativa de projeto de lei complementar e ordinária recebida pela Mesa da 

Casa Legislativa, recebe do respectivo órgão constitucional data, numeração, despacho 

direcionando às Comissões competentes e posterior publicação no Diário do Congresso 

Nacional e em avulsos, para serem distribuídos aos parlamentares. As iniciativas de projetos 

de lei e posterior votação do projeto de lei podem tramitar ordinariamente ou em regime de 

urgência quando requeridas pelo Poder Executivo, ou quando são dispensadas determinadas 

formalidades regimentais previstas no Regimento interno do Poder Legislativo.  

Para que uma iniciativa de projeto de lei tramite com urgência e relevância 

requerida pelo Executivo, é necessária a aprovação do requerimento de urgência. Depois 

dessa fase, o projeto de lei entra na fase de discussão, votação e aprovação. A iniciativa 

popular de projeto de lei apesar de originar de “titular de todo o poder” ainda não tramita em 

regime de urgência seguindo o trâmite do rito ordinário e a nosso ver deve ser objeto de 

mudança constitucional e regimental, já que, a iniciativa popular é o espírito e o porta voz da 

comunidade ao Parlamento de uma necessidade urgente e relevante. 

Com relação à votação das leis ordinárias e das leis complementares em que os 

cidadãos iniciam o projeto de lei, apesar de não haver hierarquia, a Constituição estabelece as 

diferenças existentes entre elas, de natureza formal e material. Em relação ao aspecto formal 

do projeto de lei, a diferença existe normativamente prescrita na Constituição estabelecendo 

quoruns distintos para votação e aprovação do respectivo projeto de lei ordinário ou 

complementar.  

Os projetos de leis ordinárias, prescreve a Constituição em seu art. 47, necessitam 

de quorum de maioria simples ou também chamado de relativa para serem votados e 

aprovados tanto Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Entretanto, para os projetos de 

leis complementares, a Constituição prescreve um quorum de maioria absoluta para votação e 

aprovação conforme art. 69 da Constituição. 

 
                                                           
366  Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, art. 280, caput. 

367  Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, art. 378, caput. 
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Os Projetos de lei complementar são mais difíceis de serem aprovados, pois se 

exemplificarmos que na Câmara dos Deputados será levado em consideração o número total dos 

membros da Casa Legislativa do povo, necessitando um mínimo de 257 votos da composição dos 

513 deputados federais conforme art. 1.º da Lei Complementar 78/93.368 Assim a iniciativa dos 

cidadãos tem legitimidade ativa formal respeitada pelo princípio da igualdade. 

SUBSEÇÃO III – DAS LEIS 
Diferenças entre lei complementar e lei ordinária 

 
 LEI COMPLEMENTAR LEI ORDINÁRIA369 

MATERIAL 

– a Carta República reserva 
determinado campo material para Lei 
complementar; algumas matérias só 
podem ser veiculadas por meio de Lei 
Complementar. Se outra espécie 
normativa for utilizada para veicular 
essa matéria, haverá uma 
inconstitucionalidade, com fundamento 
no art. 93, art. 69, parágrafo único, da 
Constituição de 1988. 

– Não tem campo material reservado 

FORMAL 
- Aprovação maioria absoluta (art. 69, 
CF/1988) 

- Aprovação maioria simples (art. 47, CF/1988) 

Iniciativa Popular de lei 
Não há prescrição normativa reserva material no texto constitucional. Lembremos novamente que o inciso VI do art. 

252 do regimento interno da câmara dos deputados prescreve que ‘Os Projetos de Leis de Iniciativa Popular seguem a 
mesma tramitação no congresso que os projetos de iniciativa de um parlamentar.’ Essa questão é importante pois as 
matérias de lei complementar tem conteúdo material taxativo, é dizer, a doutrina constitucional destaca que todas as 
hipóteses de regulamentação por lei complementar estão previstas expressamente na constituição de 1988 e o da lei 
ordinária não, salvo raras exceções como a do art. 195, IV. 

Com relação aos projetos de lei ordinária, de modo diverso, constitui-se em uma lei constitucional de mais fácil 
votação e aprovação, vez que o quorum de maioria simples, podendo-se na pratica legislativa que ato de votação se faz 
mediante um simples ato de homologação, de aprovação, de escolha.370 

 
                                                           
368  Já citamos que os representantes do povo – brasileiros natos e naturalizados – conforme art. 45 da 

Constituição. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. São atualmente 513 deputados 
federais. O § 1.º prescreve – O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 
Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos 
ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha 
menos de oito ou mais de setenta Deputados. E o § 2.º – Cada Território elegerá quatro Deputados. 
Entretanto é necessário destacar que a proporcionalidade é feita tendo por base não o povo e sim a população 
– brasileiros natos e naturalizados, apátridas, estrangeiros – do Estado brasileiro. 

 Nenhum Estado pode ter menos do que 8 e nem mais do que 70 deputados federais. Em relação ao 
Território, se criado, cada um terá 4 deputados federais e não segue a regra do art. 45§ 1. A Lei 
Complementar 78/93 rege estas faixas populacionais de representação no Parlamento. 

369  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 
166. Para o autor, apesar de posicionar-se pela ausência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, 
expõe que “[...] o que vier disposto em lei complementar legítima não pode ser infringido pelas leis 
ordinárias. Trata-se, portanto, de um caso manifesto de reserva de matérias. As leis complementares tornam-
se as únicas aptas a versar certas matérias. Daí por que qualquer contrariedade que venham a encontrar por 
parte das demais leis tem por causa, muito certamente, o estarem estas leis indevidamente invadindo o 
campo material próprio das leis complementares”.  

370  TEMER,Michel. Elementos de direito constitucional, cit., p. 148 e ss. 
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De acordo com a Lei 9.709/98, que regulamentou o art. 14 da Constituição, o tema 

iniciativa popular e outros temas, o projeto de lei complementar e ordinária passa pela 

apreciação da Câmara dos Deputados e do Senado, seguindo as regras definidas na 

Constituição de 1988 e nos regimentos internos das duas casas legislativas, em especial da 

Câmara dos Deputados onde tem seu início. Posteriormente o Poder Legislativo remeterá o 

projeto de lei ao Presidente da República, que estando de acordo, o sancionará conforme art. 

66, caput, da Constituição.  

Segundo a Constituição e a doutrina, há duas espécies de sanção do Poder 

Executivo: tácita e a expressa. Na sanção tácita, segundo a Constituição de 1988, o silêncio do 

Poder Executivo nos quinze dias úteis é interpretado como ‘concordância’ criando direitos 

discutidos e votados pelo Poder Legislativo conforme o art. 66, § 3.º,371 da Carta Republicana. 

Já em relação à outra espécie, denominada de sanção expressa, aprovado o projeto, segundo a 

Constituição Federal, o Presidente da República estabelece o prazo de quinze dias úteis para 

sancionar ou vetar o projeto de lei ordinária ou complementar de iniciativa popular vindo, 

geralmente, do Senado, conforme arts. 65 e 66 da Constituição, já que fora apresentado à 

Câmara dos Deputados. Utilizando do critério sistemático da interpretação da Constituição, os 

projetos de iniciativa popular são todos, geralmente, sancionados pelo Poder Executivo. 

Em relação ao veto,372 além de manifestar a contrariedade do Poder Executivo 

com os termos do projeto de lei ordinária ou complementar, discutido, votado e aprovado pelo 

Poder Legislativo, podemos afirmar que resulta de controle de constitucionalidade preventivo 

podendo ser total e parcial.  

Sessão conjunta Sessão unicameral 
reunião se dá ao mesmo instante, mas a 
votação é por Casas:  
a) maioria absoluta da Câmara dos Deputados 
= 513  
b) maioria absoluta do Senado de 81);  
 

Reunião no mesmo instante e a votação em 
uma única Casa (maioria absoluta da Câmara 
dos Deputados = 513 + maioria absoluta do 
Senado 81 = 594) 
 

 
                                                           
371  CF/1988, art. 66: “A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 

República, que, aquiescendo, o sancionará. § 3.º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente 
da República importará sanção”. 

372  Não há veto tácito; e todo veto do Poder executivo deve ser expresso, deve vetar e trazer os motivos para o 
veto. 
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Segundo o art. 66, § 4.º,373 da CF, os parlamentares têm o prazo de até trinta dias 

para se manifestar acerca da derrubada do veto presidencial. Se, no prazo de até 30 dias, o 

Poder Legislativo não se manifestar, haverá trancamento da pauta, é dizer, paralisação de 

todas as deliberações, com exceção da Medida Provisória, até que os parlamentares se 

manifestem sobre a derrubada ou não do veto. Nesse sentido para que o veto seja derrubado 

pelo Congresso Nacional há os seguintes requisitos segundo o texto constitucional: 

 Maioria absoluta; 

 Sessão conjunta; 

 Prazo – de até 30 dias, sob pena de trancamento da pauta, menos Medidas 

Provisórias; 

 Escrutínio secreto.374 

Se o Poder Legislativo derrubar o veto do Presidente, remeterá o projeto para que 

o Presidente do Senado promulgue a lei de iniciativa popular de lei complementar ou de lei 

ordinária e no prazo de até 48 horas para promulgar a lei de iniciativa popular e não o projeto 

de lei de iniciativa.  

 
                                                           
373  CF/1988, ART. 66: “§ 4.º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu 

recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em 
escrutínio secreto. 

 § 5.º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. 

 § 6.º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4.º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão 
imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.  

 § 7.º – Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos 
dos § 3.º e § 5.º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-
Presidente do Senado fazê-lo”. 

374  Obs: há proposta de emenda para acabar com a votação secreta em todas as votações. 
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Segundo a classificação das leis, segundo a intensidade da sanção, a iniciativa 

popular de projeto de lei é entendida a nosso ver como sendo uma lei leges imperfectae, pois 

não estabelece nenhuma sanção ao Poder Legislativo quando pratica o abuso de poder por 

omissão do Poder legislativo em analisar o referido projeto. Isso porque em leis imperfeitas 

não há penalidade direta para o descumprimento da norma constitucional pelo por Legislativo. 

Promulgação é o ato do processo legislativo que prova a existência da lei a fim de 

que possa produzir efeitos, vez que superou as fases de iniciação, discussão e votação do 

projeto de lei de iniciativa popular pelo Parlamento inserindo-se no ordenamento jurídico. A 

promulgação é ato que incide não sobre o projeto de lei, mas sim sobre a lei elaborada pelo 

Poder Legislativo. A promulgação atesta a sua força executória e normativa da lei. 

Como vimos pode ser efetuada pelo Chefe do Poder Executivo, no caso de sanção 

expressa – vez em que a sanção e a promulgação ocorre em um só tempo – como pode ser 

realizada pelo Poder Legislativo, quando da sanção tácita ou rejeição do veto do Poder 

Executivo, caso em que o Presidente do Congresso Nacional (Senado) é que promulga a lei. 

Assim com a promulgação do projeto de lei de iniciativa popular a ordem jurídica está 

inovada, mas não faz com que a lei seja obrigatória razão pela qual diferencia-se a eficácia 

jurídica da eficácia social. 

A Lei instituída pelo órgão constitucional competente tem segundo a doutrina o 

caráter da generalidade,375 porque se aplica a todos, e de obrigatoriedade,376 porque obriga a 

todos os membros da comunidade, como por exemplo, as normas que estabelecem a regra 

 
                                                           
375  A generalidade da lei é relativa, vez que algumas normas jurídicas do ordenamento jurídico não abrangem a 

todas as pessoas do País, como uma lei vigente distrital, estaduais e municipais que produz efeitos (eficácia) 
apenas no âmbito do Distrito Federal, do Estado Membro ou do Município; ou o Estatuto da Índio, que não 
atinge as pessoas, mas somente aquelas cuja lei lhes atribua o sentido.  

376  Abre-se exceção a generalidade da lei (ou impessoalidade: porque se dirige a todas as pessoas 
indistintamente) à lei formal ou singular, que é destinada a uma pessoa determinada, como, exemplo, a lei 
que concede aposentadoria a uma grande personalidade jurídica. A rigor, a lei formal, conquanto aprovada 
pelo Poder Legislativo, não é propriamente uma lei, mas um ato administrativo. 
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sobre o voto. Entretanto em relação à obrigatoriedade, já nos posicionamos no sentido de que 

a norma constitucional em regra é imperativa.377  

No Entanto, entendemos que a norma constitucional é obrigatória, porém 

discricionária sob certos requisitos, vez que há também normas constitucionais de cunho 

facultativo, como as que prescrevem o voto para os cidadãos de dezesseis anos, analfabetos e 

maiores de setenta, assim como a norma constitucional que prescreve o direito de iniciativa de 

projeto de lei de iniciativa popular para esfera federal, estadual e municipal, oferecendo a 

opção e não a obrigatoriedade ao grupo de cidadãos de iniciar (fazer) ou não iniciar (não 

fazer) o projeto de lei.  

Uma vez iniciado pelos órgãos constitucionais legitimados e apresentado o projeto 

de lei de iniciativa popular, e posteriormente debatido, emendado, sancionado e promulgado, 

realiza-se a publicação, que é o ato do processo legislativo que marca a obrigatoriedade da lei, 

respeitado o vacatio legis. A Constituição Federal não exige que as leis observem o período 

de vacatio legis.378 

 
                                                           
377  Leis imperativas – Também denominadas cogentes, são as que estabelecem princípios de observância 

obrigatória. São princípios necessários à manutenção da ordem pública, daí sua força cogente, que coage, 
que obriga. 

378  Em regra as leis entram em vigor na data da publicação. Em duas hipóteses, porém, a vacatia legis é 
obrigatória: a. Lei que cria ou aumenta contribuição social para a Seguridade Social. Só pode entrar em vigor 
noventa dias após sua publicação (art. 195, § 6.º, da CF). b. Lei que cria ou aumenta tributo. Só pode entrar 
em vigor noventa dias da data que haja sido publicada, conforme art. 150, III, c, da CF, com redação 
determinada pela EC 42/2003. Saliente-se, ainda, que deve ser observado o princípio da anterioridade.  

 Já mencionamos que no plano infraconstitucional silêncio, o prazo de vacância é de 45 dias, de modo que 
continua em vigor o art. 1.º da LICC, sendo obrigatória com devidas exceções. Destaca-se, contudo, que o 
alto mar não é território estrangeiro, logo, no silêncio, a lei entra em vigor 45 dias depois da publicação. Em 
contrapartida, em três hipóteses constitucionais, a vigência das normas primárias é imediata, sem que haja 
vacatio legis, a saber:  

 a. Emendas Constitucionais. No silêncio, entram em vigor no dia da sua publicação como prescrve art. 60.  

 b. medidas provisórias conforme art. 62 . 

 c. Lei que cria ou altera o processo eleitoral. Tem vigência imediata, na data da sua publicação, todavia, não 
se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência como reza o art. 16 da CF.  

 d. Atos Administrativos. Salvo disposição em contrário, entram em vigor na data da publicação conforme 
art. 103, I, do Código Tributário Nacional. 
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Por fim a publicação de lei deve ser feita em órgão oficial de imprensa, visto que é 

o requisito formal essencial para a validade e vigência, eficácia da norma.  

3.4 Iniciativa popular de lei: A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados 

A Comissão de Legislação Participativa foi criada com o intuito de possibilitar 

que as casas do Congresso Nacional recebessem, não do cidadão, mas de um grupo de 

cidadãos organizados, para receber sugestões e ampliassem a participação popular, 

diminuindo a formalidade e a burocracia prevista na Lei 9.709, de 18.11.1998, que 

regulamenta os incs. I, II e III do art. 14 da Constituição de 1988. Não se trata de iniciativa 

popular prevista no art. 61, § 2.º, da Constituição, cuja autoria, na tramitação do processo 

legislativo, consta iniciativa popular.  

A Comissão de Legislação Participativa existente na Câmara dos Deputados 

(CLP-CD) possui a atribuição regimental de receber as demandas sociais. Nos termos da 

justificação do Projeto de Resolução 151, de 2001, que a criou, o projeto “complementa com 

perfeição o instrumento constitucional da iniciativa popular”. Uma tentativa de facilitar os 

requisitos formais constitucionais, legais para a participação da comunidade no processo 

legislativo. 

O recebimento das sugestões de iniciativa legislativa, pareceres técnicos, 

exposições e propostas apresentadas pelas entidades a que se refere o inc. XII do art. 32379 e 

 
                                                           
 
 Saliente-se contudo que a Lei Complementar 107/01 estabelece em seu art. 8.º, § 1.º, que a contagem do 

prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data de 
publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente a sua consumação integral. Tem 
a finalidade de fazer com que os futuros destinatários da lei a conheçam e se preparem para bem cumpri-la.  

 Conforme preceitua o § 2.º do art. 8.º da LC 95/1998, as leis que estabelecem período de vacância deverão 
utilizar a cláusula “esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial”. A 
partir da publicação, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, conforme se depreende do art. 3.º 
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. O Decreto-lei 4.657/1942 alterado pela lei 
recepcionado pela constituição de 1988, é uma norma jurídica de sobre direito ou de apoio, consistente num 
conjunto de normas cujo objetivo é a disciplinar a emissão e aplicação de outras normas jurídicas. 

379  A CLP no Regimento Interno da Câmara dos Deputados: 
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art. 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que atenderem as formalidades 

previstas em regimento interno serão conforme art. 4.º do Regulamento Interno Comissão de 

Legislação Participativa publicada em 17.11.2008,380 serão distribuídas e posteriormente 

classificadas pela Comissão da seguinte maneira: 

I – proposta de emenda à Constituição, será denominada Sugestão de 
Proposta de Emenda à Constituição (SPEC); 

II – projeto de lei complementar, será denominado Sugestão de Projeto de 
Lei Complementar (SPLP); 

III – projeto de lei ordinária, será denominado Sugestão de Projeto de Lei 
(SPL); 

IV – projeto de decreto legislativo, será denominado Sugestão de Projeto de 
Decreto Legislativo (SPDC); 

V – projeto de resolução, será denominado Sugestão de Projeto de 
Resolução (SPRC); 

VI – projeto de consolidação, será denominado Sugestão de Projeto de 
Consolidação (SPC); 

VII – requerimento solicitando a realização de audiência pública, será 
denominado Sugestão de Requerimento de Audiência Pública (SRAP); 

VIII – requerimento solicitando depoimento de autoridade ou cidadão que 
possa contribuir para os trabalhos da Comissão, será denominado Sugestão 
de Requerimento de Depoimento (SRD); 

 
                                                           
 
 “Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade: 

  XVII – Comissão de Legislação Participativa: 

 a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades 
organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos; 

 b) pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das 
entidadesmencionadas na alínea “a”.” 

 “Art. 26. A distribuição das vagas nas Comissões Permanentes entre os Partidos e Blocos Parlamentares 

 será organizada pela Mesa logo após a fixação da respectiva composição numérica e mantida durante toda a 
legislatura. 

 § 2.º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma comissão, exceto quando 
uma das comissões for a da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, a de Direitos Humanos ou a de 
Legislação Participativa”. 

380  Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/ 
diversos/REGULAMENTO%20INTERNO%20-%20CONSOLIDADO.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2011. 
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IX – requerimento de informação a Ministro de Estado, devidamente 
fundamentado, será denominado Sugestão de Requerimento de Informação 
(SRIC); 

X – requerimento de convocação, devidamente fundamentado, das 
autoridades mencionadas no art. 50 da Constituição Federal, será 
denominado Sugestão de Requerimento de Convocação (SRC); 

XI – requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
devidamente fundamentado, será denominado Sugestão de Requerimento de 
Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (SRCPI); 

XII – indicação sugerindo aos Poderes Executivo ou Judiciário a adoção de 
providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de 
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva, será denominada 
Sugestão de Indicação (SINC); 

XIII – emenda às proposições a que se refere o art. 24, inciso I, do 
Regimento Interno, será denominada Sugestão de Emenda de Plenário (SEP 
+ sigla da proposição); 

XIV – emenda às proposições a que se refere o art. 24, inciso II, do 
Regimento Interno, será denominada Sugestão de Emenda (SE + sigla da 
proposição); 

XV – emenda ao projeto de lei do plano plurianual, será denominada 
Sugestão de Emenda ao Plano Plurianual (SEPPA); 

XVI – emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, será denominada 
Sugestão de Emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (SLDO); 

XVII – emenda ao parecer preliminar do projeto de lei orçamentária anual 
será denominada Sugestão de Emenda ao Parecer Preliminar do Projeto de 
Lei Orçamentária Anual (SEPPLOA); 

XVIII – emenda ao projeto de lei orçamentária anual, será denominada 
Sugestão de Emenda à Lei Orçamentária Anual (SELOA). 

As sugestões devem ser enviadas por e-mail para clp@camara.gov.br ou para o 

endereço Câmara dos Deputados, Anexos II e III, Pavimento Superior, Ala A, sala 121, CEP 

70160-900. No Senado Federal, a Comissão de Legislação Participativa – CLP, foi criada pela 

Resolução do Senado 57/2001, de autoria da Senadora Marina Silva, que após sua aprovação 

gerou a Resolução do Senado Federal 64/2002, que posteriormente, com a Resolução 1/2005, 

teve sua competência ampliada, passando a ser denominada Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa. 
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Segundo os arts. 72381 e 102-E382 do regimento Interno do Senado Federal, 

As sugestões, pareceres técnicos, exposições, propostas e demais 
expedientes encaminhados à Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa pelas entidades enumeradas no art. 102-E, do Regimento 
Interno do Senado Federal, alterado pela Resolução 01 de 2005, deverão 
observar as formalidades da Lei Complementar 95 de 1998, alterada pela 
Lei Complementar 107 de 2001, combinado com o disposto no Título XIV 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

O art. 211 do Regimento Interno do Senado Federal enumera as seguintes espécies 

de proposições legislativas: proposta de emendas à Constituição, projetos, requerimentos, 

indicações, pareceres e emendas. Não consta entre estas a sugestão, pois essa só foi criada em 

 
                                                           
381  Com a Resolução n.1 de 2005 o Regimento Interno do Senado Federal passou a vigorar com as seguintes 

alterações: “Art. 71. O Senado terá comissões permanentes e temporárias” (Const., art. 58). “Art. 72. As 
comissões permanentes, além da Comissão Diretora, são as seguintes:  

 VI – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH)”. 

382  Art. 102E, do Regimento do Senado federal: “Art. 102-E. À Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, compete opinar sobre: 

 I – sugestões legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas 
da sociedade civil, exceto partidos políticos com representação política no Congresso Nacional; 

 II – pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das 
entidades mencionadas no inciso I. 

 III – garantia e promoção dos direitos humanos; 

 IV – direitos da mulher; 

 V – proteção à família; 

 VI – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiências e de proteção à infância, à juventude 
e aos idosos; 

 VII – fiscalização, acompanhamento, avaliação e controle das políticas governamentais relativas aos direitos 
humanos, aos direitos da mulher, aos direitos das minorias sociais ou étnicas, aos direitos dos estrangeiros, à 
 proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência e à proteção à infância, à juventude e aos idosos. 

 Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos incisos I e II do caput deste artigo, a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa observará: 

 I – as sugestões legislativas que receberem parecer favorável da Comissão serão transformadas em 
proposição legislativa de sua autoria e encaminhadas à Mesa, para tramitação, ouvidas as comissões 
competentes para o exame do mérito; 

 II – as sugestões que receberem parecer contrário serão encaminhadas ao Arquivo; 

 III – aplicam-se às proposições decorrentes de sugestões legislativas, no que couber, as disposições 
regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei nas comissões, ressalvado o disposto no inciso I, in fine, 
deste parágrafo único.” NR. 
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2002, por meio da Resolução 64. Estas ideias têm a pretensão de mostrar a conveniência da 

criação ou alteração da Constituição e da legislação infraconstitucional, que estão no rol das 

possibilidades de autoria das Comissões Permanentes do Senado Federal, conforme o que 

determina a Constituição e o nosso RISF. Uma vez admitidas como sugestão, poderão ou não 

ser acatadas no mérito e na forma e transformadas em propostas legislativas, cuja autoria será 

da CDH e caso entenda pertinente. 

Na Comissão de Legislação Participativa os projetos de lei são de iniciativa da 

comissão existente na Câmara como do Senado conforme exemplifica o art. 245 do 

Regimento Interno Senado Federal:383 

Art. 245. Considera-se de comissão a proposição que, com esse caráter, for 
por ela apresentada. Parágrafo único. A proposição de comissão deve ser 
assinada pelo seu Presidente e membros, totalizando, pelo menos, a maioria 
da sua composição. 

Assim, a Comissão de Legislação participativa foi implementada primeiramente 

na Câmara dos Deputados em 2001 e, posteriormente, reproduzidos nos regimentos internos 

do Senado Federal e doze assembleias legislativas estaduais e quarenta câmaras de vereadores 

no país.384 

 
                                                           
383  “Capítulo IV – Da Autoria 

 Art. 243. Considera-se autor da proposição o seu primeiro signatário quando a Constituição ou este 
Regimento não exija, para a sua apresentação, número determinado de subscritores, não se considerando, 
neste último caso, assinaturas de apoiamento. 

 Art. 244. Ao signatário de proposição só é lícito dela retirar sua assinatura antes da publicação. Parágrafo 
único. Nos casos de proposição dependente de número mínimo de subscritores, se, com a retirada de 
assinatura, esse limite não for alcançado, o Presidente a devolverá ao primeiro signatário, dando 
conhecimento do fato ao Plenário.” 

384  Comissão de Legislação Participativa existentes nas seguintes Assembleias Legislativas: 1 – Assembleia 
Legislativa do Acre; 2 – Assembleia Legislativa de Alagoas; 3 – Assembleia Legislativa do Amazonas; 4 – 
Assembleia Legislativa de Goiás; 5 – Assembleia Legislativa do Maranhão; 6 – Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul; 7 – Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 8 – Assembleia Legislativa da Paraíba; 9 
– Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; 10 – Assembleia Legislativa de Santa Catarina; 11 – 
Assembleia Legislativa de Sergipe; 12 – Assembleia Legislativa de São Paulo. 

 Comissão de Legislação Participativa existentes nas seguintes Câmaras dos Vereadores: 1 – Câmara 
Municipal de Americana/SP; 2 – Câmara Municipal de Atibaia/SP; 3 – Câmara Municipal de Balneário 
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CAPÍTULO IV  
O CIDADÃO LEGISLADOR:  

A INICIATIVA POPULAR DE PROJETO NO PLANO ESTADUAL, 
MUNICIPAL, DISTRITAL E TERRITORIAL 

4.1 Iniciativa popular de leis complementares e ordinárias nos demais entes 

federados 

A forma de Estado tem por fim determinar a estruturação da instituição estatal 

pela qual a comunidade se organiza e convive. Federação, etimologicamente, do latim foedus, 

foedoris, é entendida como pacto, união, aliança.385 Certa parte da doutrina destaca que a 

Federação teve origem na Grécia, outra parte ressalta que teve origem com a aliança de vários 

Estados soberanos que se agregaram centripetamente em um movimento de fora para dentro, 

como é exemplificado a partir da Federação norte-americana no filme “América” do diretor 

David W. Griffith.386 

 
                                                           
 

Camboriú/SC; 4 – Câmara Municipal de Barbalha/CE; 5 – Câmara Municipal de Bauru/SP; 6 – Câmara 
Municipal de Belém/PA; 7 – Câmara Municipal de Belo Horizonte/MG; 8 – Câmara Municipal de 
Bertioga/SP; 9 – Câmara Municipal de ; 10 – Câmara Municipal de Campos do Jordão/SP; 11 – Câmara 
Municipal de Caxias do Sul/RS; 12 – Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG; 13 – Câmara 
Municipal de Curitiba/PR; 14 – Câmara Municipal de Goiânia/GO; 15 – Câmara Municipal de Gravataí/RS; 
16 – Câmara Municipal de Guaratinguetá/SP; 17 – Câmara Municipal de Guarulhos/SP; 18 – Câmara 
Muncipal de Itabira/MG; 19 – Câmara Municipal de Itapeva/SP; 20 – Câmara Municipal de João Pessoa/PB; 
21 – Câmara Municipal de Jundiaí/SP; 22 – Câmara Municipal de Juiz de Fora/MG; 23 – Câmara Municipal 
de Manaus/AM; 24 – Câmara Municipal de Natal/RN ; 25 – Câmara Municipal de Palmares/PE; 26 – 
Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP ; 27 – Câmara Municipal de Peruíbe/SP; 28 – Câmara Municipal de 
Poços de Caldas/MG; 29 – Câmara Municipal de Rio Grande da Serra/SP; 30 – Câmara Municipal de 
Santos/SP; 31 – Câmara Municipal de São Bernardo do Campo/SP; 32 – Câmara Municipal de São José dos 
Campos/SP; 33 – Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP; 34 – Câmara Municipal de São Luis/MA; 
35 – Câmara Municipal de São Paulo/SP; 36 – Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG; 37 – Câmara 
Municipal de Teresina/PI; 38 – Câmara Municipal de Tibagi/PR; 39 – Câmara Municipal de Uberaba/MG; 
40 – Câmara Municipal de Unaí/MG. 

385  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, cit., 2005, itens: 139 a 145. 

386  David W. Griffith roteirizou e dirigiu o filme “América”, recriando a guerra civil da independência dos 
Estados Unidos. Nas encruzilhadas deste caminho para liberdade, estava o capitão Walter Butler que, 
seguindo as determinações da Inglaterra, saqueava a colônia com apoio dos índios. O enfoque dado pelo 
diretor é à escravidão e a liberdade em nascimento de uma Nação. Ver: AMERICA. Direção: D. W. Griffith. 
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Por certo, Sahid Maluf387 destaca as principais características da federação: a) 

Autonomia – financeira, administrativa e política; b) Repartição de Competências – 

competência constitucionais para legislar e entre outras; c) Rigidez Constitucional – processo 

de alterações expresso na Constituição, em que estabelece regras especiais de sua 

modificação; d) Um órgão constitucional que exerça controle de constitucionalidade e defesa 

da Constituição; e) Intervenção Federal – mecanismo de defesa e proteção do Federalismo; e 

f) Unidade de Nacionalidade. 

Entre as importantes características referidas, destacaremos para objeto de análise 

a iniciativa popular de lei, a autonomia, a repartição de competências, a nacionalidade que não 

são tão bem explanados na Constituição federal, estadual dos vinte seis Estados-membros e na 

Lei Orgânica do Distrito Federal aderentes à Federação brasileira.388 

Todos entes federados são compostos por cidadãos que têm direitos e deveres 

constitucionais decorrentes da nacionalidade e da forma de estado federalista. A adoção dessa 

forma federal de Estado funda-se nos princípios da autonomia e da participação política. Isso 

quer dizer, participação dos Estados membros no Poder Legislativo Federal e dos respectivos 

cidadãos de forma a oportunizar, no Estado Democrático de Direito, a manifestação da 

vontade desses entes federados na formação da legislação federal. José Afonso da Silva 

ressalta que: 

Dos princípios do Estado Democrático de Direito provém que as unidades 
federadas só possam atuar segundo o princípio da legalidade, da moralidade 
e do respeito à dignidade da pessoa humana (arts. 1.º, 5.º, II e 37); daí 
também decorre que os Estados têm que atender os princípios 
constitucionais relativamente ao processo de formação das leis, tais como 
critério da iniciativa das leis, incluindo a iniciativa popular, e os de 

 
                                                           
 

Produção: D. W. Griffith. Intérpretes: Neil Hamilton, Erville Alderson, Carol Dempster e outros. Los 
Angeles: 1924. 01 DVD (141 min). 

387  MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado, cit., 27. ed. rev. e atual., p. 159 a 174. 

388  A federação centrípeta tem maior grau de centralização concentrando os poderes e competências. em regra, 
no ente federado União. 
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elaboração legislativa, compreendidas as regras sobre o veto e a sanção de 
projeto de lei.389 

O princípio da cidadania enfrenta dificuldades de aplicação e efetividade das 

normas relativas à iniciativa popular de lei. Resumidamente, a Constituição de 1988 prevê as 

seguintes regras de competência390 como critério da iniciativa das leis entre os entes federados 

– União, Distrito Federal, Estados Membros e Municípios: a) Em seu art. 21, está a 

denominada competência exclusiva e administrativa da União, indelegáveis; b) No artigo no 

art. 22, prescreve a competência privativa e legislativa da União, delegáveis; c) O art. 23 da 

Carta Republicana prevê a competência administrativa comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, que atuam sobre as respectivas matérias relacionadas nos 

incisos. A principal característica é que todos agem em condições de plena igualdade sem que 

a atuação de um afaste a dos demais entes federados; d) No art. 24, prescreve um rol de 

competências legislativas concorrentes atribuídas expressamente à União, Estados e Distrito 

Federal. Implicitamente os municípios poderão legislar sobre alguns incisos. Embora os entes 

federados legislem sobre a mesma matéria, o procedimento legislativo é diferente. A União 

regula as normas gerais que devem ser obedecidas pelos Estados Membros e Distrito Federal 

de acordo com sua realidade. Estados Membros e Distrito Federal elaboram com fundamento 

constitucional as normas específicas exercendo a competência suplementar.  

A Constituição Federal determina, nos parágrafos terceiro e quarto do art. 24, que, 

na inércia da União em elaborar as normas gerais (a lei nacional), cada um dos Estados 

membros pode elaborar normas gerais regionais e terá capacidade legislativa plena. Logo 

pode haver sobre a mesma matéria duas normas jurídicas de procedimentos legislativos 

diferentes:  

 
                                                           
389  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 

598. 

390  O autor ressalta que a “Competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou 
agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se 
servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções”.Ver: SILVA, José Afonso da. Curso de 
direito constitucional positivo, cit., 28. ed., p. 479. 
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I) Norma geral:391 implica que a União legislará em face de questões de interesse 

nacional e estabelecerá regras gerais a serem observados pelos Estados, Municípios e Distrito 

Federal de forma relativa. Segundo Álvaro Luiz Valery Mirra, a “norma geral é aquela 

vinculada ao interesse geral e cuja regulamentação seja necessária em face de uma 

determinada região ou em face de todo o território nacional”.392 

II) Normas específicas estadual e distrital legislarão diante de problemas regionais 

e locais, devendo observar os princípios constitucionais e fundamentos genéricos previstos 

pela legislação nacional. Quando a União não sair da inércia legislativa, o Estado membro 

elabora a norma específica conforme art. 24 § 3.º, exercendo a Competência Legislativa Plena 

para atender às suas peculiaridades. No entanto, a superveniência de normas gerais suspende a 

Lei Estadual no que lhe for contrário, tudo como reza o parágrafo quarto do art. 24 da Carta 

Republicana. Celso de Mello diz que  

A Constituição da República, nas hipóteses de competência concorrente 
(CF, art. 24) estabeleceu verdadeira situação de condomínio legislativo 
entre a União Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal, daí 
resultando clara repartição vertical de competências normativas entre as 
pessoas estatais, cabendo, à União, estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 
1.º), e, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer competência 
suplementar (CF, art. 24, § 2.º), [...] deferiu ao Estado-membro e ao Distrito 
Federal, em inexistindo lei federal sobre normas gerais, a possibilidade de 
exercer a competência legislativa plena, desde que para atender as suas 
peculiaridades (CF, art. 24, § 3.º).393 

Os Municípios, conforme afirmamos, apesar de não haver prescrição normativa 

expressa sobre determinados assuntos de interesse local, é razoável que, por via da 

interpretação constitucional sistêmica, legislem sobre os incisos quando o interesse for 

estritamente local, como tributário entre outros exemplos, devendo observar os princípios e 

fundamentos genéricos previstos na própria Constituição federal. 
 
                                                           
391  FERREIRA, Luís Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 96. O autor 

destaca que “em vista da dificuldade na delimitação do conceito de normas gerais, têm ocorrido sérios 
conflitos entre a legislação federal e a legislação estadual e distrital”. 

392  MIRRA, Álvaro Luíz Valery. Impacto ambiental – Aspectos da legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2002. p. 61-63. 

393  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
2.667/DF, relator Min. Celso de Mello. DJ 12.03.2004. 
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Conforme salientamos no Capítulo III, não foi editada norma geral sobre a 

iniciativa popular de lei para todos cidadãos e todos os entes federados. A Lei Federal 9.709 

de 18.11.1998, que regulamenta a execução do disposto nos incs. I, II e III do art. 14 da 

Constituição Federal, só se aplica no plano federal. Nesse sentido, o poder de iniciativa 

popular de lei fundado no Estado Democrático de Direito e expresso no ordenamento jurídico 

federativo regula a relação jurídica dos entes federados diretamente com os cidadãos. 

Fernanda Dias Menezes de Almeida, assevera que “não parece de boa técnica tal prática 

nacional de repetição de conteúdos”394 e, como veremos diante da análise da normas 

constitucionais estadual e municipal, assiste de razão a assertiva feita.  

Os princípios da cidadania da soberania popular, fundamento do Estado 

Democrático de Direito, que constitui o núcleo básico do ordenamento constitucional 

brasileiro, inspira as regras do processo legislativo de iniciativa popular de lei prevista nas 

regras constitucionais expressas nos arts. 61, § 2.º; 27, § 4.º; e 29, XIII. A autonomia dos 

entes federados em legislar sobre a iniciativa popular de lei, também tem seu fundamento na 

partilha constitucional das competências entre poder federal, os poderes estaduais e o 

municipal. Sobre os princípios contidos na Constituição Federal de 1988, ressalta Celso 

Ribeiro Bastos: 

Em resumo, são os princípios constitucionais aqueles valores albergados 
pelo Texto Maior a fim de dar sistematização ao documento constitucional, 
de servir como critério de interpretação e finalmente, o que é mais 
importante, espraiar os seus valores, pulverizá-los sobre todo o mundo 
jurídico. Os princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores 
fundamentais da ordem jurídica. Isso só é possível na medida em que estes 
não objetivam regular situações específicas, mas sim desejam lançar a sua 
força sobre todo o mundo jurídico. Alcançam os princípios essa meta à 
proporção que perdem o seu caráter de precisão de conteúdo, isto é, 
conforme vão perdendo densidade semântica, eles ascendem a uma posição 
que lhes permite sobressair, pairando sobre uma área muito ampla do que 
uma norma estabelecedora de preceitos. Portanto, o que o princípio perde 
em carga normativa ganha como força valorativa a espraiar-se por cima de 
um sem-número de outras normas.395 

 
                                                           
394  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991. p. 

164. 

395  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de de direito constitucional, cit., p. 161. Sem informações para completar 
referência. 



197 
 

O princípio da autonomia é razão de os estados membros participarem da 

formação da vontade nacional referida a toda ordem federativa e os entes federados exercem 

sua própria competência constitucional. Janice Helena Ferreri Morbidelli destaca “[...] os 

níveis de governo não se chocam pelas suas competências. Ao contrário, unem-se, dentro de 

suas respectivas atribuições, para resolver os problemas [...]”.396 Em face disso, Michel Temer 

ressalta: “A simples divisão de competências entre várias ordens parciais, feita em nível de lei 

comum, jamais será elemento caracterizador da Federação, porque aquele que as conferiu 

poderá retirá-las sem qualquer peço superior”.397 

O processo legislativo de iniciativa popular de lei no plano federal já destacado 

anteriormente, em que há previsão constitucional rígida de interpretação restritiva em número 

de cidadãos para apresentação de projetos de lei de iniciativa popular, difere no plano dos 

demais entes federados. Muitos pontos ainda merecem considerações diante do parco 

exercício pelo cidadão e estudo da doutrina costituicional sobre o tema de iniciativa popular 

no plano distrital, estadual e municipal,398 razão pela qual adentramos na análise da iniciativa 

popular nos demais entes federativos. Primeiramente analisaremos a iniciativa popular na 

esfera dos Estados Membros da federação brasileira. 

4.2 Estados-membros: iniciativa popular de lei estadual 

Segundo o art. 25 da Carta Republicana Federativa os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições Estaduais e leis que adotarem, observados os princípios da 

Constituição Federal. O Estado Membro, segundo o art. 41 do Código Civil, é pessoa jurídica 

de direito público interno, dotada da autonomia citada anteriormente, que consiste na 

 
                                                           
396  MORBIDELLI, Janice Helena Ferreri. Um novo pacto federativo para o Brasil. São Paulo: Celso Bastos 

Editor, 1999, p. 230. 

397  TEMER. Michel. Elementos de direito constitucional, cit., p. 61.  

398  POUSO, Renata Gonçalves Pereira Guerra. Iniciativa popular municipal – Ferramenta de legitimação da 
democracia. São Paulo: Saraiva. 2010.  
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capacidade de auto-organização,399 capacidade de auto-governo400 e auto-administração.401 

Mônica Herman Caggiano, parafrasendo Karl Loewenstein, destaca: 

Ingressa-se, a esse passo, num dos mais delicados segmentos do panorama 
federativo, porquanto o implemento do processo federativo encontra-se na 
dependência direta da repartição do poder entre as instituições políticas. 
Nesse sentido já se manifestou Karl Loewenstein, registrando que a partilha 
de competências entre os entes federados traduz “the key to the interfederal 
power structure”. É que, nesse território pode-se identificar a natureza do 
relacionamento estabelecido entre a autoridade federal e os Estados-
membros, bem como o grau de autonomia destes e os conseqüentes limites 
de ingerência do Poder central.402 

A Constituição Federal de 1988 prescreve exemplificadamente as matérias de 

competência dos estados-membros federados e reservou a estes entes federados a chamada 

competência suplementar prevista no art. 25, § 1.º. Tercio Sampaio Ferraz Junior ressalta  

A competência suplementar é para a edição de legislação decorrente e não 
de legislação concorrente, e por ser uma legislação de regulamentação seria 
inconstitucional qualquer concorrência entre a legislação dos Estados e do 
Distrito Federal e as normas gerais da União. Trata-se de um tipo de 
competência que deve ser exercido em concordância com as normas gerais 
da União e não na ausência delas.403 

Da leitura da norma constitucional prevista no art. 27, § 4.º, a redação reconhece 

expressamente a possibilidade de transferência de parcela de autonomia legislativa para os 

Estados membros legislarem sobre o assunto de iniciativa popular por meio de lei estadual 

 
                                                           
399  A capacidade de auto-organização do estado-membro, através do exercício de seu poder constituinte 

derivado decorrente, elabora sua Constituição Estadual respeitando os princípios constitucionais previsto na 
Constituição Federal; 

400  Capacidade de auto-governo, tendo em vista que é o próprio povo do Estado (regional) quem escolhe e de 
forma direta (eleições) os seus representantes para o Poder Legislativo (deputados estaduais) e para o Poder 
Executivo (governadores), sem qualquer vínculo (de subordinação) com a União. 

401  Autoadministração: surge quando do exercício de suas competências administrativas, legislativas e 
tributárias definidas constitucionalmente (determina sua competência). 

402  CAGGIANO, Mônica Henrman S. Federalismo incompleto. Revista Direito Mackenzie, ano 1, n. 2, p. 31-
44, 2003.  

403  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Normas gerais e competência concorrente. Revista da Faculdade de 
Direito da USP, v. 90, p. 250, 1995. 
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para atender os interesses regionais sem seguir como parâmetro as regras procedimentais 

estabelecidas pela norma constitucional do art. 61, § 2.º, já analisado. 

A norma constitucional relativa à iniciativa popular estadual prevista no art. 27, § 

4.º, não estabeleceu regras procedimentais de número de eleitores e outros requisitos como o 

fez na norma constitucional dos arts. 61, § 2.º e 29, XIII. Ficou a cargo do legislador estadual 

de cada ente federado estabelecer sua própria lei estadual para o estabelecimento das regras de 

iniciativa popular.  

Vimos que o projeto de lei de iniciativa popular nos termos da redação do § 2.º do 

art. 61 reproduziu-se na redação do art. 13 da Lei Federal 9.709, de 18.11.1998, e deve seguir 

as normas do regimento interno da Câmara dos deputados. Não se trata, a nosso ver, diante do 

princípio da autonomia legislativa de norma de reprodução obrigatória na Constituição 

Estadual dos mesmos requisitos e números estabelecidos pela Constituição de 1988, razão 

pela qual cada estado membro, diante de seu interesse regional, estabelece os limites para o 

exercício desse direito.404 

Igualmente as Constituições Estaduais, com fundamento no exercício do Poder 

Constituinte Derivado decorrente de auto-organização simétrica da autonomia federal 

prescrita no art. 18 da Constituição Republicana Federativa Federal, poderão estabelecer as 

regras procedimentais próprias de iniciativa popular no âmbito estadual. Um dos princípios 

hermenêuticos da correta e adequada interpretação do texto constitucional é o chamado 

Princípio da Simetria Constitucional, no qual o princípio sensível federativo em regra exige 

uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as Constituições 

dos Estados-Membros. 

No entanto, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Menezes Direito, em análise 

do referido princípio, destacou que “o princípio da simetria deve comportar modulação”. Em 

 
                                                           
404  Há projeto de lei complementar estadual n. 135/2003, do Deputado Adão Villaverde e de mais 12 deputados 

que dispõe sobre a iniciativa popular no processo legislativo e dá outras providências. Publicado no Diário 
Oficial da Assembleia Legislativa, Porto Alegre, quinta-feira, 26 de março de 2009. No entanto, poderão a 
discutir a inconstitucionalidade formal em virtude da matéria a ser regulamentada por via de lei ordinária.  
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voto-vista, julgou improcedente o pedido formulado, no que foi acompanhado pela Ministra 

Cármen Lúcia. Frisou que a força da Federação brasileira “deve estar exatamente na 

compreensão de que os Estados-membros podem fazer opções constitucionais locais com os 

padrões normativos disponíveis na Constituição Federal sem que isso malfira, em nenhum 

aspecto, qualquer princípio sensível ou qualquer limitação expressa ou implícita”.405 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o modelo do 

processo legislativo federal deve ser seguido nos Estados-membros, Distrito Federal e nos 

Municípios, pois, à luz do princípio da simetria, são regras constitucionais de repetição 

obrigatória nas respectivas Constituições estaduais e leis orgânicas. A redação do art. 61, § 

1.º, combinado com o texto do art. 25 da CF/1988 é um exemplo expresso do modelo a ser 

seguido pelos Estados-Membros com fundamento no princípio da simetria, em que a 

iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo Federal aplicar-se-á, obrigatoriamente, ao 

Chefe do Poder Executivo Estadual. 

As Constituições estaduais destinadas a dar concreção à iniciativa popular de lei, 

fundamento da soberania popular, seguem praticamente os mesmo requisitos e exigências 

procedimentais estabelecidos no art. 61, § 2.º, da CF/1988. Entretanto, o complexo conjunto 

de normas das muitas Constituições Estaduais sobre a iniciativa popular de lei na esfera 

estadual adotou critérios procedimentais diferentes da norma constitucional relativa à 

iniciativa popular federal. No entanto, com base no princípio da cidadania, restam dúvidas se 

a estrutura do processo legislativo dos Estados, Municípios e Distrito Federal deve seguir 

sobre a iniciativa popular de lei a mesma linha prevista na Carta Maior de 1988. 

A partir do conhecimento das normas constitucionais estaduais se demonstrará 

que não são poucos os problemas que irão se permear sobre a constitucionalidade da produção 

das normas constitucionais estaduais em que fogem as normas de parâmetro das regras do 

processo legislativo estabelecidas pela Constituição de 1988. Nesse sentido para atender o 

interesse regional, na ordem alfabética, apresentamos a iniciativa popular no plano 

constitucional estaduais. 

 
                                                           
405  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2872/PI, relator Min. Eros 

Grau. DOU 29.10.2008. (ADI-2872). Princípio da simetria. 
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1) O Estado do Acre promulgou sua Constituição em 5 de outubro de 1989, 

prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular de lei:  

Seção VI – Do Processo Legislativo 

Art. 54. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça 
do Estado, no âmbito de sua competência, satisfeitos os requisitos mínimos 
estabelecidos nesta Constituição. 

Art. 55. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à 
Assembléia Legislativa, de Projeto de Lei, subscrito por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado estadual, distribuído em, pelo menos, cinco 
Municípios, com três por cento de eleitores de cada um dos Municípios 
subscritores. 

A Constituição do Acre prescreve em seus arts. 54 e 55 a iniciativa popular de lei, 

fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

2) O Estado de Alagoas promulgou a Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei: 

Subseção III – Das Leis  

Art. 86 – A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de 
Justiça e aos cidadãos, na forma prevista nesta Constituição.  

§ 2.º A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado estadual, distribuído pelo menos em um quinto dos 
Municípios e com não menos de um por cento dos eleitores de cada um 
deles. 

A Constituição de Alagoas prescreve no art. 86, § 2.º, prescreveu a iniciativa 

popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro o art. 61, § 2.º, da 

CF/1988. 
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3) O Estado do Amapá promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei: 

Capítulo II – Dos Direitos Políticos e Sociais 

Art. 5.º-A. A soberania popular, no âmbito do Estado do Amapá, será 
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I – plebiscito; 

II – referendo; 

III – iniciativa popular. 

Subseção IV – Da Iniciativa Popular 

Art. 110. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado estadual, distribuído pelo menos por cinco Municípios, 
com um mínimo de dois por cento dos eleitores de cada um deles, e de 
proposta de emenda à Constituição na forma do inciso IV do art. 103. 

A Constituição do Amapá prescreve nos arts. 5.ºA e 100 a iniciativa popular, 

fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

Caput com redação dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 21.03.2006. 

Parágrafo único. Os projetos de lei apresentados através de iniciativa 
popular terão inscrição prioritária na ordem do dia, no prazo máximo de 
quarenta e cinco dias, garantindo-se a sua defesa em plenário por um dos 
cidadãos subscritores, na forma do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa. 

No entanto, a redação do parágrafo único do art. 110 da Constituição Estadual 

incorporou a iniciativa popular na esfera estadual como procedimento de urgência, apenas 

autorizado constitucionalmente, pela Carta de 1988, ao Presidente da República. Adotou 

critérios procedimentais diferentes da norma constitucional relativa à iniciativa popular 

federal contida no art. 61, § 2.º. Problemas poderão ser questionados sobre a 

constitucionalidade da produção das normas constitucionais estaduais em que fogem às 

normas de parâmetro das regras estabelecidas pela Constituição de 1988.  
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4) O Estado do Amazonas promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro 

de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei: 

Subseção III – Das Leis 

Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 2.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado estadual, distribuído pelo menos em vinte e cinco por cento dos 
Municípios existentes no Estado, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles, respeitada a iniciativa privativa estabelecida 
nesta Constituição. (§ 2.º com redação dada pela EC n. 26, D.Of. 10.12.97.) 

A Constituição Estadual do Amazonas prescreve a iniciativa popular, fundamento 

da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e exigências 

procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

5) O Estado da Bahia promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei: 

Seção III – Do Processo Legislativo 

Art. 72. O processo legislativo compreende a elaboração de:  

Parágrafo único, Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis, bem como sobre iniciativa popular no 
processo legislativo estadual. 

Art. 73 – Nenhuma matéria sujeita a processo legislativo poderá, a contar de 
sua apresentação, ultrapassar sessenta dias para ser colocada em votação, 
desde que devidamente instruída, sobrestando-se à apreciação das demais 
até que se atenda a esta exigência. 

A redação do art. 73 da Constituição Estadual estabeleceu que a iniciativa popular 

de lei na esfera estadual será regulada por lei complementar, adotou critérios procedimentais 

diferentes da norma constitucional relativa a iniciativa popular federal contida no art. 61, § 

2.º, que é regulamentada por lei ordinária Problemas poderão ser questionados sobre a 
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constitucionalidade da produção das normas constitucionais estaduais em que foge as normas 

de parâmetro das regras estabelecidas pela Constituição de 1988.  

Seção IV – Das Leis 

Art. 75. A iniciativa das leis complementares e ordinárias caberá a qualquer 
membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, 
Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos 
Municípios, procurador geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos 
casos previstos nesta Constituição. 

Art. 82. É assegurado aos cidadãos o direito da iniciativa popular, mediante 
apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, meio por cento do eleitorado estadual. 

Nesse particular a Constituição Estadual da Bahia, nos arts. 75 e 85, prescreve a 

iniciativa popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais do art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

6) O Estado do Ceará promulgou em 5 de outubro de 1989, prescrevendo as 

seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular de lei: 

Título II – Da Participação Popular 

Art. 6.º A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa Estadual de projeto de lei, subscrito por eleitor, respeitadas as 
hipóteses de iniciativa privativa, previstas nesta Constituição. 

*§ 1.º Os projetos de iniciativa popular tramitarão no prazo de quarenta e 
cinco dias, em regime de prioridade, turno único de votação e discussão, 
para suprir omissão legislativa, constituindo causa prejudicial à 
aplicabilidade de mandado de injunção. 

*Argüida a inconstitucionalidade na ADIn n. 143-4 (aguardando 
julgamento do mérito). 

*§ 2.º O regimento interno da Assembléia aplicar-se-á nas demais hipóteses 
de iniciativa popular, observado o disposto no art. 62 e no seu parágrafo 
único. 

*Argüida a inconstitucionalidade na ADIn n. 143-4 (aguardando 
julgamento do mérito)”. 

A redação do parágrafo único do art. 6.º da Constituição Estadual incorporou a 

iniciativa popular na esfera estadual como procedimento de urgência apenas autorizado 

constitucionalmente pela carta de 1988 ao Presidente da República, adotou critérios 
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procedimentos de competência privativa diferentes da norma constitucional relativa à 

iniciativa popular federal contida no art. 61, § 2.º. Problemas poderão ser questionados sobre a 

constitucionalidade da produção das normas constitucionais estaduais em que fogem às 

normas de parâmetro das regras estabelecidas pela Constituição de 1988.  

Subseção II – Das Leis 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis: 

*IV – ao cidadão, nos casos e nas formas previstas nesta Constituição. 

*Argüida a inconstitucionalidade na ADIn n. 143-4 (aguardando 
julgamento do mérito). 

Art. 62. As propostas de cidadãos serão, inicialmente, submetidas à 
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia 
Legislativa, que deverá manifestar-se sobre sua admissibilidade e 
constitucionalidade. 

Parágrafo único. A proposta, se aprovada pela Comissão, seguirá o rito do 
processo legislativo ordinário. 

7) O Estado de Espírito Santo promulgou sua Constituição Estadual em 5 de 

outubro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei: 

Art. 4.º Todos têm direito a participar, pelos meios legais, das decisões do 
Estado e do aperfeiçoamento democrático de suas instituições, exercendo a 
soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, além 
do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular no processo legislativo. 

Parágrafo único. O Estado prestigiará e facultará, nos termos da lei, a 
participação da coletividade na formulação e execução das políticas 
públicas em seu território, como também no permanente controle popular da 
legalidade e da moralidade dos atos dos Poderes Públicos. 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição. 

Subseção III – Da Iniciativa Popular 

Art. 69. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de projeto de lei ou proposta de emenda à 
Constituição, devidamente articulados e subscritos por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos cinco Municípios 
com um mínimo de dois por cento dos eleitores de cada um dos Municípios. 
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A Constituição Estadual do Espírito Santo prescreve, em seus arts. 63 e 69, a 

iniciativa popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais com base no art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

8) O Estado de Goiás promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei:  

Subseção III – Das Leis 

Art. 20. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, a qualquer órgão a que tenha sido atribuído esse 
direito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta e na 
Constituição da República.  

[...] 

§ 2.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia, 
de projeto de lei subscrito, no mínimo, por um por cento do eleitorado do 
Estado.  

A Constituição Estadual de Goiás prescreve em seu art. 20, § 2.º, a iniciativa 

popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e 

exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

9) O Estado de Maranhão promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro 

de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei:406 

 
                                                           
406  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual do Maranhão em seu art. 47 

prescreve: 

 “Art. 47. O serviço de imprensa Oficial do Estado promoverá edição popular de texto desta Constituição, 
que será posta à disposição das escolas, universidades, cartórios, sindicatos, quartéis, igrejas e de outras 
instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que cada cidadão maranhense possa 
receber do Estado um exemplar.  

 Parágrafo único. O plebiscito de que trata o art. 10 desta Constituição será realizado após a publicação da lei 
a que se refere este artigo, em data a ser designada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que não poderá 
ultrapassar a 03 de maio de 1990.  

 *Parágrafo único, com redação dada pela Emenda Constitucional 002 de 09/03/90.” 
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Art. 1.º O Estado do Maranhão e os Municípios integram, com autonomia 
político-administrativa, a República Federativa do Brasil.  

§ 3.º A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto 
direto secreto, com igual valor para todos e, nos termos da lei, mediante:  

III – iniciativa popular.  

Art. 44. É garantida a participação popular nos atos decisórios dos 
Poderes Executivo e Legislativo, dentre outras formas, mediante 
plebiscito, referendo ou iniciativa popular.  

§ 1.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de Projeto de Lei subscrito por, no mínimo, 
um por cento do eleitorado estadual, distribuído por pelo menos 
dezoito por cento dos municípios, com não menos de três décimo por 
cento dos eleitores de cada um deles, e que deverá ser apreciado no 
prazo máximo de sessenta dias.  

*art. 44, § 1.º redação dada pela Emenda Constitucional 058 de 
01.12.2009.  

A Constituição Estadual do Maranhão prescreve em seu art. 44 a iniciativa 

popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e 

exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

10) O Estado de Mato Grosso promulgou sua Constituição Estadual em 5 de 

outubro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei:407 

Art. 3.º São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do 
Estado: 

VI – a efetivação da participação popular na elaboração das diretrizes 
governamentais e no funcionamento dos Poderes; 

Art. 5.º A soberania popular será exercida: 

IV – pela iniciativa popular no processo legislativo; 

Art. 8.º A iniciativa popular consiste no exercício direto do poder político 
pela população mato-grossense, podendo ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de projeto de lei subscrito, no mínimo, por um por 

 
                                                           
 407  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de Mato Grosso em seu art. 23 

prescreve: “Art. 23 A Imprensa Oficial e demais gráficas do Estado, da Administração Pública direta ou 
indireta, promoverão edição popular do texto integral desta Constituição, que será posta à disposição das 
escolas, dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da 
comunidade, gratuitamente”. 
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cento dos eleitores inscritos no Estado, distribuído [sic], pelo menos, por 
cinco Municípios. 

A Constituição Estadual do Mato Grosso prescreve em seu art. 8.º a iniciativa 

popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e 

exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

11) O Estado de Mato Grosso do Sul promulgou sua Constituição Estadual em 5 

de outubro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei: 

Subseção III – Das Leis 

Art. 67. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de 
Justiça e aos cidadãos, nos termos desta Constituição. 

§ 2.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa de projeto subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
do Estado, distribuído em pelo menos vinte por cento dos Municípios, com 
não menos de três décimos dos eleitores de cada um deles. 

A Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul prescreve em seu art. 67 a 

iniciativa popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

12) O Estado de Minas Gerais promulgou sua Constituição Estadual em 21 de 

setembro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei:408 

Subseção V – Do Processo Legislativo  

 
                                                           
408  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de Minas Gerais em seu art. 90 

prescreve: “A Imprensa Oficial e as demais gráficas do Estado, da administração direta ou indireta, 
promoverão edição popular do texto integral da Constituição do Estado, que será posta, gratuitamente à 
disposição das escolas, dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e outras instituições 
representativas da comunidade”. 



209 
 

Art. 65. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal da Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de 
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta Constituição. 

Art. 67. Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, 
previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Assembléia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no 
mínimo, dez mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade 
associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade 
das assinaturas. 

§ 1.º Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser de 
eleitores alistados na Capital do Estado. 

§ 2.º (Suprimido pelo art. 1.º da Emenda à Constituição n. 32, de 
18/3/1998.) 

Dispositivo suprimido:  “§ 2.º – Em cada sessão legislativa, o número 
de proposições populares é limitado a cinco projetos de lei”. 

A Constituição Estadual de Minas Gerais prescreve a iniciativa popular, 

fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e exigências 

procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

O § 2.º foi suprimido pelo art. 1.º da Emenda à Constituição n. 32 de 18.03. 1998 

e final do art. 67 “entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela 

idoneidade das assinaturas” da norma constitucional estadual de Minas Gerais fugiu às 

normas de parâmetro das regras estabelecidas pela Constituição de 1988. Problemas sobre a 

constitucionalidade da redação poderão advir dessa exigência prevista na Constituição 

Estadual.  

13) O Estado do Pará promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei409 

 
                                                           
409  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de Pará, em seu art. 13 prescreve: 

“O Diário Oficial e demais gráficas do Estado e dos Municípios, da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, promoverão edição popular do texto integral 
da Constituição, que será colocado à disposição das escolas, dos cartórios, dos sindicatos, das entidades de 
classe, das associações, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, 
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Capítulo II – Da Soberania Popular 

Art. 6.º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e mediante: 

III – iniciativa popular. 

Art. 8.º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de projetos subscritos por, no mínimo, meio por 
cento do eleitorado do Estado. 

Subseção III – Das Leis 

Art. 104. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador, ao 
Tribunal de Justiça do Estado, a órgãos e pessoas referidos nesta 
Constituição. 

Parágrafo único. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, meio por 
cento do eleitorado estadual, na forma do art. 8.º. 

A Constituição Estadual do Pará prescreve em seus art. 8.º e 104 parágrafo único a 

iniciativa popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

14) O Estado da Paraíba promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei 

Art. 1.º O Estado da Paraíba, com autonomia político – administrativa, é 
parte integrante da República Federativa do Brasil, ordem jurídica 
democrática, e tem por princípios a autonomia, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 
pluralismo político. 

§ 1.º Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta e da Constituição Federal. 

§ 2.º O cidadão exerce os seus direitos políticos, participando das eleições, 
da iniciativa popular, do referendo, do plebiscito e do veto popular. 

Art. 2.º São objetivos prioritários do Estado: 

X – respeito à vontade popular, de onde emana todo o poder; 

Subseção III Das Leis 

 
                                                           
 

gratuitamente, de modo que cada cidadão domiciliado do Estado, possa receber do Poder Público um 
exemplar da Constituição do Estado do Pará”. 
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Art. 63. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 2.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado estadual, distribuído pelo menos por cinco Municípios, com não 
menos de um por cento dos eleitores de cada um deles. 

A Constituição Estadual da Paraíba prescreve em seu art. 63 a iniciativa popular, 

fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e exigências 

procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

15) O Estado do Paraná promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei: 

Subseção III – Das Leis 

Art. 65. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

Art. 67. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa do projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 1% do 
eleitorado estadual, distribuído em pelo menos 50 (cinqüenta) municípios, 
com 1% de eleitores inscritos em cada um deles. 

A Constituição Estadual do Paraná prescreve em seu art. 67 a iniciativa popular 

fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e exigências 

procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

16) O Estado de Pernambuco promulgou sua Constituição Estadual em 5 de 

outubro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei: 

 

 



212 
 

Seção III – Do Processo Legislativo 

Art. 19. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador, ao 
Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral da Justiça e 
aos cidadãos, nos casos e formas previstos nesta Constituição. 

§ 2.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa, de projeto de lei, devidamente articulado e subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído em, pelo menos, 
um quinto dos Municípios do Estado, com não menos de três décimos por 
cento dos eleitores de cada um deles”. 

A Constituição Estadual de Pernambuco prescreve em seu art. 19, § 2.º, a 

iniciativa popular fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

17) O Estado do Piauí promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei:410 

Seção V – Do Processo Legislativo 

Art. 75. A iniciativa das leis complementares e das leis ordinárias cabe a 
qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador–Geral de Justiça e aos 
cidadãos, na forma prevista nesta Constituição. 

§ 1.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, dois por cento do 
eleitorado estadual, distribuído, pelo menos, por dez municípios, com não 
menos de meio por cento dos eleitores de cada um deles. 

A Constituição Estadual do Piauí prescreve, em eu art. 75, parágrafo único, a 

iniciativa popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

 
                                                           
410  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual do Piauí, em seu art. 21, 

prescreve: “Art. 21. A Imprensa Oficial do Estado promoverá edição popular do texto integral desta 
Constituição, que será posta à disposição de escolas, universidades, cartórios, sindicatos, quartéis, igrejas e 
de outras instituições representativas da comunidade”. 
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18) O Estado do Rio de Janeiro promulgou sua Constituição Estadual em 5 de 

outubro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei:411 

Art. 3.º A soberania popular, que se manifesta quando a todos são 
asseguradas condições dignas de existência, será exercida: 

IV – pela iniciativa popular do processo legislativo. 

Art. 4.º O Estado do Rio de Janeiro é o instrumento e a mediação da 
soberania do povo fluminense e de sua forma individual de expressão, a 
cidadania. 

Subseção II – Das Leis 

Art. 112. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, na forma e nos 
casos previstos nesta Constituição. 

Subseção III Da Iniciativa Popular 

Art. 119. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de projeto de lei devidamente articulado e subscrito 
por, no mínimo, dois décimos por cento do eleitorado do Estado, 
distribuídos em pelo menos dez por cento dos Municípios, com não menos 
de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles”. 

A Constituição Estadual do Rio de Janeiro prescreve, em eu art. 112, a iniciativa 

popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e 

exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

19) O Estado do Rio Grande do Norte promulgou sua Constituição Estadual em 3 

de outubro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei: 

 
                                                           
411  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, em seu art. 32, 

prescreve: 

 “Art. 32. A Imprensa Oficial do Estado e as gráficas oficiais dos Municípios, da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, promoverão edição popular do texto 
integral desta Constituição, que será posta à disposição das escolas, dos cartórios, dos sindicatos, dos 
quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que cada 
cidadão, no âmbito do Estado, possa receber um exemplar da Constituição do Estado do Rio de Janeiro”. 
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Capítulo III – Dos Direitos Políticos 

Art. 10. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

III – iniciativa popular.  

Seção III – Das Leis 

Art. 46. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
Deputado ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça e de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 2.º A lei dispõe sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 

A Constituição Estadual do Rio Grande do Norte prescreve, em seu art. 46, a 

iniciativa popular fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

20) O Estado do Rio Grande do Sul promulgou sua Constituição Estadual em 3 de 

outubro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei: 

Art. 2.º A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com igual valor para todos e, nos termos da lei, mediante: 

III – iniciativa popular. 

Subseção III – Das Leis 

Art. 59. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão técnica da Assembléia Legislativa, à Mesa, ao 
Governador, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, às 
Câmaras Municipais e aos cidadãos, nos casos e na forma previstos nesta 
Constituição. 

Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas pela maioria 
absoluta dos Deputados 

Subseção IV – Da Iniciativa Popular 

Art. 68. A iniciativa popular no processo legislativo será exercida mediante 
a apresentação de: 

I – projeto de lei; 

II – proposta de emenda constitucional; 

III – emenda a projeto de lei orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias 
e de lei de plano plurianual, conforme disciplinado no art. 152, § 6.º. 

§ 1.º A iniciativa popular, nos casos dos incisos I e II, será tomada por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições 
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gerais do Estado, distribuído, no mínimo, em um décimo dos Municípios, 
com não menos de meio por cento dos eleitores de cada um deles. 

§ 2.º Recebido o requerimento, a Assembléia Legislativa verificará o 
cumprimento dos requisitos previstos no § 1.º, dando-lhe tramitação 
idêntica à dos demais projetos. 

§ 3.º Os projetos de iniciativa popular, quando rejeitados pela Assembléia 
Legislativa, serão submetidos a referendo popular se, no prazo de cento e 
vinte dias, dez por cento do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições 
gerais do Estado o requerer. 

§ 4.º Os resultados das consultas referendárias serão promulgados pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa”. 

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul prescreve em seu art. 68, inciso I, a 

iniciativa popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

Entretanto, a redação do parágrafo único do art. 68, incisos II e III da Constituição 

Estadual, incorporou a iniciativa popular na esfera estadual como procedimento de emenda de 

lei estadual não autorizado constitucionalmente pela carta de 1988. Logo adotou critérios 

procedimentais diferentes da norma constitucional relativa à iniciativa popular federal contida 

no art. 61, § 2.º. Problemas poderão ser questionados sobre a constitucionalidade da produção 

das normas constitucionais estaduais em que fogem às normas de parâmetro das regras 

estabelecidas pela Constituição de 1988.  

21) O Estado de Rondônia promulgou sua Constituição Estadual em 28 de 

setembro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei: 

Seção VI – Do Processo Legislativo 

Art. 37. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I – emendas à Constituição; 

II – leis complementares; 

III – leis ordinárias; 

IV – leis delegadas; 

V – decretos legislativos; 

VI – resoluções. 
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Parágrafo único. Lei Complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis, bem como sobre a iniciativa popular no 
processo legislativo estadual. 

A redação do art. 37 da Constituição Estadual de Rondônia estabeleceu que a 

iniciativa popular na esfera estadual será regulada por lei complementar, adotando critérios 

procedimentais diferentes da norma constitucional relativa à iniciativa popular federal contida 

no art. 61, § 2.º que é regulamentada por lei ordinária. Problemas poderão ser questionados 

sobre a constitucionalidade da produção das normas constitucionais estaduais em que fogem 

às normas de parâmetro das regras estabelecidas pela Constituição de 1988.  

Subseção II – Das Leis 

Art. 39. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, na forma 
prevista nesta Constituição. 

§ 2.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, três por cento do 
eleitorado do Estado, distribuído, no mínimo, em vinte e cinco por cento 
dos Municípios. 

Nesse particular, a Constituição Estadual de Rondônia prescreve no art. 39 a 

iniciativa popular fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os 

requisitos e exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

22) O Estado de Roraima promulgou sua Constituição Estadual em 31 de 

dezembro de 1991, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei:412 

Estado de Roraima Promulgada em 31 de dezembro de 1991,  

DO PODER LEGISLATIVO SEÇÃO I – Da Assembleia Legislativa  

 
                                                           
412  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual do Roraima seu art. 6.º prescreve: 

“A Imprensa Oficial do Estado promoverá edição popular do texto integral da Constituição Estadual, que 
será posta à disposição das escolas, cartórios, sindicatos, quartéis, igrejas, universidades, bibliotecas, 
associações de moradores e outras entidades da sociedade civil, para facilitar o acesso dos cidadãos ao texto 
constitucional roraimense e para cumprir sua finalidade pedagógica”. 
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Art. 30. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, 
constituída de Deputados eleitos e investidos na forma da legislação federal 
para uma legislatura de 4 anos. 

§ 10. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo 
estadual e municipal. (AC) (Emenda Constitucional 016, de 19 de outubro 
de 2005). 

A redação do art. 30, § 10, da Constituição Estadual de Roraima estabelece que a 

iniciativa popular na esfera estadual e municipal será regulada por lei. Adotou critérios 

procedimentais diferentes da norma constitucional relativa à iniciativa popular municipal 

contida no art. 29, inciso XII que é regulamentada por lei municipal. Problemas poderão ser 

questionados sobre a constitucionalidade da produção das normas constitucionais estaduais 

em que fogem às normas de parâmetro das regras estabelecidas pela Constituição de 1988.  

Art. 41. A iniciativa das Leis Complementares e Ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Presidente Tribunal de Contas, ao 
Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor-Público Geral e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos no art. 61 da Constituição da República e nesta 
Constituição. (NR) (Emenda Constitucional 017, de 16 de maio de 2006). 

A Constituição Estadual prescreve a iniciativa popular fundamento da soberania 

popular, e estabelece como parâmetro os requisitos e exigências procedimentais tendo por 

base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

23) O Estado de Santa Catarina promulgou sua Constituição Estadual em 5 de 

outubro de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a 

iniciativa popular de lei:  

Art. 2.º Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  

Parágrafo único. 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: 

III – iniciativa popular. 

Subseção III Das Leis 

Art. 50. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, 
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ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1.º A iniciativa popular de leis será exercida junto a Assembleia 
Legislativa pela apresentação de projeto de lei subscrito por no mínimo um 
por cento dos eleitores do Estado, distribuídos por pelo menos vinte 
municípios, com não menos de um por cento dos eleitores de cada um deles. 

A Constituição Estadual de Santa Catarina prescreve, em seu art. 50, a iniciativa 

popular fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e 

exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

24) O Estado de São Paulo promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro 

de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei: 

Seção IV – Do Processo Legislativo  

Art. 22. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

IV – de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por um 
por cento dos eleitores. 

Art. 24. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 3.º O exercício direto da soberania popular realizar-se-á da seguinte 
forma:  
1 – a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, cinco décimos de unidade por cento do eleitorado 
do Estado, assegurada a defesa do projeto, por representante dos respectivos 
responsáveis, perante as comissões pelas quais tramitar. 

A Constituição Estadual de São Paulo prescreve em seu art. 24, § 3.º, a iniciativa 

popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e 

exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

2 – um por cento do eleitorado do Estado poderá requerer à Assembléia 
Legislativa a realização de referendo sobre lei; 

3 – as questões relevantes aos destinos do Estado poderão ser submetidas a 
plebiscito, quando, pelo menos um por cento do eleitorado o requerer ao 
Tribunal Regional Eleitoral, ouvida a Assembléia Legislativa; 
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4 – o eleitorado referido nos itens anteriores deverá estar distribuído em, 
pelo menos, cinco dentre os quinze maiores Municípios com não menos de 
dois décimos de unidade por cento de eleitores em cada um deles; 

5 – não serão suscetíveis de iniciativa popular matérias de iniciativa 
exclusiva, definidas nesta Constituição. 

A redação do art. 24, §§ 3.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º, da Constituição Estadual estabeleceu 

que a iniciativa popular na esfera estadual, adotou o referendo para legitimar a iniciativa 

popular e estabeleceu critérios procedimentais diferentes da norma constitucional relativa à 

iniciativa popular federal contida no art. 61, § 2.º. Problemas que irão ser questionados sobre 

a constitucionalidade da produção das normas constitucionais estaduais em que fogem às 

normas de parâmetro das regras estabelecidas pela Constituição de 1988.  

25) O Estado de Sergipe promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei: 

Subseção III – Da Iniciativa Popular 

Art. 57. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Assembléia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado estadual. 

Parágrafo único. Os projetos de lei apresentados através da iniciativa 
popular terão inscrição prioritária na ordem do dia, garantindo-se a sua 
defesa em plenário por um dos cidadãos subscritores, na forma do 
regimento interno da Assembléia Legislativa. 

Art. 58. Na discussão de propositura de iniciativa popular em tramitação na 
Assembléia Legislativa, é assegurado, em cada turno de votação, de acordo 
com ordem de inscrição onde será declarado o ponto de vista a favor ou 
contra, o uso da palavra por dois populares, inicialmente ao que se declarar 
a favor e, posteriormente, ao que combater a propositura. 

A redação do art. 57, parágrafo único e art. 58 da Constituição Estadual de 

Sergipe estabeleceram que a iniciativa popular na esfera estadual adotou a urgência para a 

iniciativa popular estadual. Estabeleceu critérios procedimentais diferentes da norma 

constitucional relativa à iniciativa popular federal contida no art. 61, § 2.º. Problemas poderão 

ser questionados sobre a constitucionalidade da produção das normas constitucionais 

estaduais em que fogem às normas de parâmetro das regras estabelecidas pela Constituição de 

1988.  
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Subseção IV – Das Leis 

Art. 59. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Procurador Geral de Justiça, no âmbito de suas 
competências, e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos mínimos 
estabelecidos nesta Constituição. 

Nesse particular a Constituição Estadual prescreve em seu art. 59 a iniciativa 

popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e 

exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

26) O Estado de Tocantins, promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro 

de 1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei:413 

Subseção III – Das Leis  

Art. 27. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça do Estado, ao Procurador-Geral de Justiça, aos 
Cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal e nesta 
Constituição.  

§ 2.º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado estadual, distribuído em pelo menos cinco Municípios, com 
percentual mínimo de três décimos dos eleitores de cada Município-
subscritor.  

A Constituição Estadual de Tocantins prescreve em seu art. 27, § 2.º, a iniciativa 

popular, fundamento da soberania popular, estabelecendo como parâmetro os requisitos e 

exigências procedimentais tendo por base o art. 61, § 2.º, da CF/1988. 

Com fundamento no princípio da simetria, não restam dúvidas que a estrutura das 

regras do processo legislativo de iniciativa popular de lei citadas das Constituições dos 

 
                                                           
413  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual do Tocantins, em seu art. 5.º 

prescreve: “Os Poderes do Estado e a administração direta ou indireta promoverão edição popular do texto 
integral desta Constituição, que será posta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos 
quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, gratuitamente”. 
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Estados-membros e da lei Orgânica do Distrito Federal seguem como parâmetro a redação do 

art. 61, § 2.º, da Carta Maior. 

No entanto, o mais interessante se revela com a seguinte indagação: o poder 

constituinte decorrente estadual pode prescrever na Constituição Estadual o procedimento de 

iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual? É o que passamos a analisar. 

4.2.1  Poder Constituinte decorrente: iniciativa popular de Emenda a Constituições 
estaduais. 

No Capítulo I, analisamos a iniciativa popular de lei pela interpretação histórica 

da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, em que conceituamos o Poder Constituinte 

Originário414 como aquele que cria uma Constituição e, por consequência, dá nascimento a 

um Estado. No caso do Brasil, a Constituição qualificou o Estado em Estado Democrático de 

Direito. Da mesma forma, por meio da Constituição se institucionaliza a realidade jurídica dos 

poderes constitucionais, da organização do Estado e dos direitos fundamentais para conduzir à 

“procura de sua própria felicidade”415 no Estado Democrático de Direito, que fora analisada 

no Capítulo II.  

Já o Poder Constituinte Derivado é a espécie de poder constituinte que abrange as 

prerrogativas previstas na própria Constituição de revisar, reformar (modificando-se por meio 

 
                                                           
414  BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 141. Para o autor a teoria 

do poder constituinte “surge quando uma nova forma de poder contida nos conceitos de soberania nacional e 
soberania popular, faz sua aparição histórica e revolucionária em fins do século XVIII. Ressalta o autor que 
“o poder, em si, sempre existiu e sempre existirá, sendo assim um instrumento ou meio com que estabelecer 
a Constituição, a forma de Estado, a organização e a estrutura da sociedade política”. 

415   “Todos somos iguais, e temos os mesmos direitos... À vida, liberdade e à procura da felicidade”, diz o texto 
da Constituição dos Estados Unidos de 1776 que inspirou o título do filme de 2006, “A Procura da 
Felicidade” (The Pursuit of Happyness), dirigido por Gabriele Muccino, baseado na vida real de Chris 
Gardner.Ver: A PROCURA DA FELICIDADE. Direção: Gabriele Muccino. Produção: Gabriele Muccino. 
Intérpretes: Will Smith, Thandie Newton and Jaden Smith e outros. Los Angeles: 2006. 01 DVD (117 min). 
O senador Cristovão Buarque (PDT-DF) redigiu em 2010 uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de 
alteração do art. 6.º da Constituição e redação de sua proposta é: Art. 1.º “O art. 6.º da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: art. 6.º – São direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (NR). Disponível 
em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/80759.pdf>. Acesso em: 20 out. 2011. 
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de acréscimo, supressão ou alteração das normas da Constituição) após a sua promulgação, e 

em no caso específico dos princípios federativo e simétrico, estes autorizam os Estados 

Membros a elaborar suas próprias Constituições Estaduais e o Distrito Federal em sua Lei 

Orgânica, razão pela qual Jorge Reinaldo Vanossi ressalta que “o Poder Constituinte que atua 

na etapa de reforma ou revisão, é uma competência, é mais uma manifestação de aplicação da 

própria legalidade prevista por aquele Poder Constituinte inicial”.416 

Em conformidade com o estudo da iniciativa popular de lei, analisaremos apenas 

duas espécies do Poder Constituinte Derivado, o decorrente e o reformador, em razão de 

proposta de Emenda Constitucional de iniciativa do cidadão. 

As Constituições Estaduais são instituídas como causa dos modelos de 

organização do Estado federativo estabelecidas pelo Constituinte Originário. O constituinte de 

1987 deixou muitas normas constitucionais com conteúdo aberto a serem regulamentadas pelo 

Poder Constituinte Derivado Decorrente. Neste sentido, as Constituições e leis estaduais de 

acordo com as normas constitucionais (regras e princípios) impostas pela vontade da 

Constituição de 1988, conforme art. 25, sempre respeitando o que a doutrina denomina de 

princípios constitucionais limitativos,417 estabelecidos pela Constituição de 1988. 

Nesse sentido, o ordenamento constitucional estadual abre-se às fontes de direito 

nacional para a criação do instrumento de direito político fundamental de iniciativa popular de 

projeto de lei para a região estadual e deve observar os princípios e as regras procedimentais 

constitucionais relativas às Emendas à Constituição Federal de 1988, conforme determina o 

art. 11 do ADCT e arts. 25 e 27, in verbis: 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará 
a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da 
Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. 

 
                                                           
416  VANOSSI, Jorge Reinaldo. Uma visão atualizada do Poder Constituinte. Revista de Direito Constitucional e 

Ciência Política do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, Rio de Janeiro: Forense, vol. 4, 12 e 15. 
1983. 

417  GONÇALVES FERREIRA, Manoel Filho. O poder constituinte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 141. 
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Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara 
Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois 
turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal 
e na Constituição Estadual. 

Diferentemente do art. 61, § 2.º, da Constituição de 1988 e do art. 13 da Lei 

Federal que disciplina a iniciativa popular de lei, em que ambas têm eficácia e aplicação 

imediata e restritiva, o direito estadual de iniciativa popular de lei depende de regulamentação 

pela lei estadual, não tendo eficácia e aplicação imediata. O complexo conjunto de normas 

jurídicas da maioria das Constituições Estaduais sobre a iniciativa popular de lei adota 

critérios e diferentes interpretações formais de iniciativa no plano federal.  

Algumas Constituições Estaduais inovaram nos procedimentos do processo 

legislativo de emendas à Constituição Estadual permitindo a iniciativa dos cidadãos da 

referida espécie normativa de Emenda à Constituição, o que a Constituição de 1988 não 

prescreve. O que se perquire aqui nesse estudo, é se, diante análise das normas constitucionais 

estaduais, as normas constitucionais do processo legislativo constitucional de 1988 são 

normas de reprodução obrigatória aos Estados Membros da Federação, ou se o Poder 

Constituinte derivado decorrente não tem essa limitação diante autonomia decorrente do pacto 

federativo?  

Entendemos que nesse caso específico de iniciativa popular de Emenda não é 

norma de reprodução obrigatória. Acompanhando a ampliação dos direitos dos cidadãos no 

Estado Democrático de Direito e da evolução do direito constitucional, a emenda 

constitucional é uma espécie de norma que a Constituição de 1988 permite a certos 

legitimados, o poder, a capacidade legislativa de iniciar o processo legislativo de Emenda à 

Constituição.  

Por certo, desde que haja previsão normativa na Constituição Estadual e nas Leis 

Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, a Emenda à Constituição pode ser iniciada 

pelos cidadãos e povo, titulares de todo o poder constitucional. Neste sentido, já posicionou o 

Supremo Tribunal Federal há muito tempo de igual forma como ocorre com a Medida 

Provisória, na qual os governadores de estados membros podem editar as referidas espécies 

normativas, em caso de relevância e urgência, desde que elas sejam convertidas em leis pelas 
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respectivas assembleias legislativas por decreto legislativo. A decisão do supremo foi tomada 

durante julgamento de preliminar proposta pelo ministro Maurício Corrêa, relator da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 425, ajuizada pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), contra o então governador de Tocantins, Siqueira Campos e a Assembleia 

Legislativa do Estado.  

As emendas constitucionais estaduais (como as espécies normativas primárias – 

Medidas Provisórias) para serem constitucionais e legitimas devem decorrer dos princípios 

analisados da soberania popular, do Estado Democrático de Direito, da federação, da 

cidadania, entre outros, oriundos da Constituição. Embora o princípio da simetria permita a 

edição de Medidas Provisórias por parte dos Estados e Municípios, é sabido que esta espécie 

normativa primária, mesmo no âmbito federal, respaldada expressamente pela Carta Maior de 

1988, provoca uma disfunção na iniciativa do processo legislativo de Emenda à Constituição, 

sendo que o uso deste direito político fundamental pelo cidadão nos Estados-membros amplia 

e iguala os poderes dos governantes e governados. Não são poucos os problemas que poderão 

surgir da produção das normas constitucionais estaduais pelos poderes constituintes derivados 

dos Estados Membros, lastreando-se na norma constitucional da iniciativa popular contida no 

art. 61, § 2.º. Passemos a análise da iniciativa popular nas Constituições Estaduais por ordem 

alfabética: 

1) O Estado do Acre418 promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular de 

lei:  

 
                                                           
418  Art. 223: “o Estado do Acre exerce sua autonomia nos seguintes limites e confrontações: nos termos do 

Tratado de Petrópolis de 1903, Tratado do Rio de Janeiro de 1909 e levantamentos cartográficos e geofísicos 
realizados pela Comissão Tripartite integrada por representantes dos Estados do Acre, Amazonas e 
Rondônia, e serviços técnicos especializados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, reconhecidos 
e homologados pelo art. 1.º, § 5.º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, promulgado com a 
Constituição Federal de 1988, são limites do Estado do Acre: Marco I, situado próximo à cabeceira do rio 
Jaquirana, na fronteira com o Peru, Estação SAT 9I003, com coordenadas Lat. S-07º07º0 I. I4W e Long. W-
73º 47º40.78I “; deste até Marco 2, situado próximo a confluência do igarapé Guajará com o rio Juruá, no 
Município de Cruzeiro do Sul, Estação SAT 9I004, com coordenadas Lat. S-07º33º05.9IC e Long. W-
72º35º03.294” em linha reta; daí até Marco 3, situado na Vila Jurupari, Estação SAT 9I005, com 
coordenadas Lat. S-07º50º4I.2ºW e Long. W70º03ºI6.07Yº em linha reta; daí até Marco 4, situado próximo a 



225 
 

Seção VI – Do Processo Legislativo 

Art. 53. A Constituição do Estado poderá ser emendada mediante proposta: 

III – de iniciativa popular, na forma desta Constituição; 

§ 5.º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia 
Legislativa, de Emenda Constitucional e Projeto de Lei, subscrito por 
entidades associativas legalmente constituídas, que se responsabilizarão 
pela idoneidade das assinaturas dos eleitores, cujo número será definido por 
lei complementar. 

2) O Estado de Alagoas promulgou a Constituição Estadual419 em 5 de outubro de 

1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular de 

lei: 

Subseção II – A Emenda à Constituição 

Art. 85. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

IV – de iniciativa popular, observado o disposto no art. 86, § 2.º.  

3) O Estado do Amapá promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular de 

lei: 

 
                                                           
 

confluência do rio Caetê com o rio Iaco, no Município de Sena Madureira, Estação SAT 9I007, com 
coordenadas Lat. S-09002º56.56C e Long. W-68º38º48.02I “em linha reta; daí até o Marco 5, situado 
próximo a confluência de igarapé Paquetá com o Rio Acre, no Município de Porto Acre, Estação SAT 
9I008, com coordenadas Lat. S-09º33º37.9IWº e Long. W-67º30º58.936” em linha reta; daí ao Marco 7, 
situado próximo a confluência do Riozinho com o rio Ituxi, Estação SAT 90998, com coordenadas Lat. S-
09º29º09.02W e Long. W-66º47º47.3 I0,º em linha reta; deste até encontrar a serra do Divisor pelo 
prolongamento da reta formada pelos Marcos 5 e 7; daí continuarão pela cumeada da referida serra até a 
cabeceira do igarapé dos Ferreiras ou Simãozinho, Estação SAT 9I047, com coordenadas Lat. S- 
9º28ºI9.864” e Long. W-65029º30.294”; deste pelo referido igarapé at6 sua confluência com o rio Madeira, 
confrontando com o Estado de rondônia, Estação SAT 9I048, com coordenadas Lat. S-09º W36.IOPº e 
Long. WW24º03.1º9”; daí, até o marco de fronteira com a Bolívia, situado na confluência do rio Abunã com 
o rio Madeira, ainda confrontando com o Estado de rondônia, com coordenadas Lat. S-09º4º03.60W e Long. 
W-65º26º46.900”; deste até a cidade de Assis Brasil, confrontando com a bolívia; daí ao ponto de partida na 
nascente do rio Jaquirana, conforme estabelecido nos Tratados de Petrópolis e do Rio de Janeiro, 
respectivamente”. 

419  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de Alagoas em seu art. 42 
prescreve: “A Imprensa Oficial do Estado promoverá edição popular do texto integral desta Constituição, 
que será posta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, das associações, dos quartéis, das 
igrejas, das repartições públicas e de outras instituições representativas a comunidade, gratuitamente”.  



226 
 

Capítulo II – Dos Direitos Políticos e Sociais 

Art. 5.º-A. A soberania popular, no âmbito do Estado do Amapá, será 
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I – plebiscito; 

II – referendo; 

III – iniciativa popular. 

Subseção II – Das Emendas à Constituição 

Art. 103. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

[...] 

IV – de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por um 
por cento dos eleitores do Estado. 

4) O Estado do Amazonas420 promulgou sua Constituição Estadual em 5 de 

outubro de 1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei: 

Art. 3.º. O Estado, nos limites de sua competência, assegura, em seu 
território, a brasileiros e estrangeiros, a inviolabilidade dos direitos e 
garantias fundamentais declarados na Constituição da República. 

§ 2.º. 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, o referendo e a iniciativa popular, bem como através da 
participação da coletividade na formulação e execução das políticas de 
governo e do permanente controle popular da legalidade e moralidade dos 
atos dos Poderes Estadual e Municipal. 

Subseção II – Da Emenda à Constituição 

Art. 32. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

IV – de iniciativa popular, subscrita por, no mínimo, cinco por cento do 
eleitorado estadual, distribuído pelo menos em vinte e cinco por cento dos 
Municípios existentes no Estado, não inferior a cinco por cento dos eleitores 
de cada um deles”. 

 
                                                           
420  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Constituição Estadual de Amazonas em 

seu art. 48 prescreve: “O órgão oficial de imprensa e as demais gráficas do Estado, da administração direta 
ou indireta, promoverão edição popular do texto Integral desta Constituição, que será posta, gratuitamente, à 
disposição das escolas, dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições 
representativas da comunidade”. 
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5) O Estado da Bahia promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular de 

lei: 

Art. 31. O controle dos atos administrativos será exercido pelos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário e pela sociedade civil, na forma da lei e 
através de iniciativa popular de projeto de emenda a esta Constituição e de 
projeto de lei estadual. 

Parágrafo único – A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente:* 

* Parágrafo único e incisos I, II e III inseridos pela Emenda à Constituição 
Estadual n. 07, de 18 de janeiro de 1999 

SEÇÃO III Do Processo Legislativo 

Art. 72. O processo legislativo compreende a elaboração de:  

Parágrafo único – Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis, bem como sobre iniciativa popular no 
processo legislativo estadual. 

Art. 73. Nenhuma matéria sujeita a processo legislativo poderá, a contar de 
sua apresentação, ultrapassar sessenta dias para ser colocada em votação, 
desde que devidamente instruída, sobrestando-se à apreciação das demais 
até que se atenda a esta exigência. 

Art. 74. Esta Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

IV – dos cidadãos, subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado do 
Estado. 

6) O Estado de Espírito Santo421 promulgou sua Constituição Estadual em 5 de 

outubro de 1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei: 

Art. 4.º Todos têm direito a participar, pelos meios legais, das decisões do 
Estado e do aperfeiçoamento democrático de suas instituições, exercendo a 
soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, além 
do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular no processo legislativo. 

Parágrafo único. O Estado prestigiará e facultará, nos termos da lei, a 
participação da coletividade na formulação e execução das políticas 

 
                                                           
421  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Constituição Estadual do Espírito Santo 

em seu art. 57 prescreve: “A imprensa oficial e demais gráficas do Estado, da administração direta ou 
indireta, promoverão edição popular do texto integral desta Constituição, que será posta, gratuitamente, à 
disposição das escolas, bibliotecas, cartórios, sindicatos, igrejas e outras instituições representativas da 
comunidade”. 
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públicas em seu território, como também no permanente controle popular da 
legalidade e da moralidade dos atos dos Poderes Públicos. 

Art. 5.º Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático na 
formulação e execução das políticas e no controle das ações governamentais 
através de mecanismos que garantam a participação da sociedade civil. 

Subseção I – Da Emenda à Constituição 

Art. 62. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

III – de iniciativa popular, na forma do art. 69. 

7) O Estado da Paraíba promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular de lei 

Art. 1.º O Estado da Paraíba, com autonomia político – administrativa, é 
parte integrante da República Federativa do Brasil, ordem jurídica 
democrática, e tem por princípios a autonomia, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 
pluralismo político. 

§ 1.º Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta e da Constituição Federal. 

§ 2.º O cidadão exerce os seus direitos políticos, participando das eleições, 
da iniciativa popular, do referendo, do plebiscito e do veto popular. 

Art. 2.º São objetivos prioritários do Estado: 

X – respeito à vontade popular, de onde emana todo o poder; 

Subseção II – Da Emenda à Constituição 

Art. 62. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

IV – de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por um 
por cento dos eleitores estaduais, distribuídos, no mínimo, em um décimo 
dos Municípios, com não menos de um por cento dos eleitores de cada um 
deles. 

• Inciso IV acrescentado pela Emenda Constitucional 2, de 16 de agosto de 
1993. 

8) O Estado de Pernambuco promulgou sua Constituição Estadual em 5 de 

outubro de 1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei: 

Seção III – Do Processo Legislativo 

Art. 17. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

III – de iniciativa popular, subscrita por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado estadual, distribuído, pelo menos, em um quinto dos Municípios 



229 
 

existentes no Estado, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles. 

9) O Estado do Rio Grande do Sul promulgou sua Constituição Estadual em 3 de 

outubro de 1989, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei: 

Art. 2.º A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com igual valor para todos e, nos termos da lei, mediante: 

III – iniciativa popular. 

Art. 57. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I – emendas à Constituição; 

II – leis complementares; 

III – leis ordinárias; 

IV – decretos legislativos; 

V – resoluções. 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis, bem como sobre a iniciativa popular no 
processo legislativo estadual. 

Subseção II – Da Emenda à Constituição 

Art. 58. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I – de um terço, no mínimo, dos Deputados; 

II – do Governador; 

III – de mais de um quinto das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria relativa de seus membros; 

IV – de iniciativa popular. 

Subseção III Das Leis 

Art. 59. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão técnica da Assembléia Legislativa, à Mesa, ao 
Governador, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, às 
Câmaras Municipais e aos cidadãos, nos casos e na forma previstos nesta 
Constituição. 

Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas pela maioria 
absoluta dos Deputados 

Subseção IV – Da Iniciativa Popular 

Art. 68 – A iniciativa popular no processo legislativo será exercida 
mediante a apresentação de: 

I – projeto de lei; 

II – proposta de emenda constitucional; 
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III – emenda a projeto de lei orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias 
e de lei de plano plurianual, conforme disciplinado no art. 152, § 6.º. 

§ 1.º A iniciativa popular, nos casos dos incisos I e II, será tomada por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições 
gerais do Estado, distribuído, no mínimo, em um décimo dos Municípios, 
com não menos de meio por cento dos eleitores de cada um deles. 

§ 2.º Recebido o requerimento, a Assembléia Legislativa verificará o 
cumprimento dos requisitos previstos no § 1.º, dando-lhe tramitação 
idêntica à dos demais projetos. 

§ 3.º Os projetos de iniciativa popular, quando rejeitados pela Assembléia 
Legislativa, serão submetidos a referendo popular se, no prazo de cento e 
vinte dias, dez por cento do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições 
gerais do Estado o requerer. 

§ 4.º Os resultados das consultas referendárias serão promulgados pelo 
Presidente da Assembleia Legislativa. 

10) O Estado de Roraima promulgou sua Constituição Estadual em 31 de 

dezembro de 1991, prescreve as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa 

popular de lei:422 

Estado de Roraima Promulgada em 31 de dezembro de 1991,  

Do Poder Legislativo – Seção I – Da Assembleia Legislativa 

Art. 30. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, 
constituída de Deputados eleitos e investidos na forma da legislação federal 
para uma legislatura de 4 anos. 

§ 10. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo 
estadual e municipal. (AC) (Emenda Constitucional 016, de 19 de outubro 
de 2005). 

Seção IV – Do Processo Legislativo  

Art. 39. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

IV – de cidadão, mediante iniciativa popular assinada por, no mínimo, 5% 
(cinco por cento) dos eleitores do Estado. 

 
                                                           
422  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Constituição Estadual do Roraima seu 

art. 6 .º prescreve: “A Imprensa Oficial do Estado promoverá edição popular do texto integral da 
Constituição Estadual, que será posta à disposição das escolas, cartórios, sindicatos, quartéis, igrejas, 
universidades, bibliotecas, associações de moradores e outras entidades da sociedade civil, para facilitar o 
acesso dos cidadãos ao texto constitucional roraimense e para cumprir sua finalidade pedagógica”. 
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11) O Estado de Sergipe promulgou sua Constituição Estadual em 5 de outubro de 

1989, prescrevendo as seguintes normas constitucionais estaduais sobre a iniciativa popular 

de lei:423 

Art. 13. O Município reger-se-á por lei orgânica própria, votada em dois 
turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, nesta Constituição e os seguintes 
preceitos: 

XIV – direito de iniciativa popular, exercido através da apresentação, à 
Câmara Municipal, de projeto de lei ou proposta de emenda à Lei Orgânica, 
subscritos por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado municipal; 

XV – direito de participação popular na discussão de proposituras em 
tramitação na Câmara, assegurado, de acordo com ordem de inscrição onde 
será declarado o ponto de vista a favor ou contra a propositura, o uso da 
palavra por turno de votação para cada inscrito, inicialmente ao que se 
declarar a favor e, posteriormente, ao que combater a propositura; 

Subseção II – Da Emenda à Constituição 

Art. 56. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembléia Legislativa; 

II – do Governador do Estado; 

III – de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-
se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros; 

IV – dos cidadãos, através da iniciativa popular, mediante projeto de 
emenda constitucional subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
do Estado. 

Diante das normas constitucionais das Constituições estaduais dos Estados 

Membros do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, 

Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe citadas, podemos afirmar que estas não desrespeitaram 

os princípios de reprodução obrigatória, do Estado Democrático de Direito e da Soberania 

popular em razão da previsão na Constituição Estadual revelando-se adequadas, ajustadas e 

compatíveis com a ordem constitucional prevista no art. 61 (federal), art. 27 (estadual) e art. 

 
                                                           
423  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Constituição Estadual do Sergipe seu 

art. 53 prescreve: “A Imprensa Oficial, por si ou em conjunto com as demais gráficas do Estado, da 
administração direta ou indireta, publicará edição popular com no mínimo cinqüenta mil exemplares do texto 
integral desta Constituição, que será posta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos 
quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que cada 
cidadão sergipano possa ter acesso à Constituição do Estado de Sergipe”. 
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29, XIII (municipal) em permitir que os cidadãos participem permanentemente das decisões 

no Estado Democrático de Direito. 

Há quem possa sustentar que houve ofensa424 à Constituição Federal e 1988 por 

não haver disposição expressa e, portanto, caberia ação direta de inconstitucionalidade para 

 
                                                           
424   A Carta de 1988 prescreve em seu art. 102, I, a: “compete ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar 

a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual em face da Constituição 
Federal. Nos termos do § 2.º do art. 125 da Constituição Federal de 1988, no âmbito estadual compete ao 
Tribunal de Justiça de cada Estado-membro exercer o controle concentrado da constitucionalidade das leis e 
atos normativos estaduais e municipais perante as respectivas Constituições Estaduais (art. 125, § 2.º, da 
CF), vedada a atribuição da legitimidade de agir a um único órgão. Há Projeto de lei complementar estadual 
n. 135/2003, do Deputado Adão Villaverde mais 12 Deputados que dispõe sobre a iniciativa popular no 
processo legislativo e dá outras providências, publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de 
Porto Alegre de quinta-feira, 26 de março de 2009. No entanto poderão a discutir a inconstitucionalidade 
formal em virtude da matéria ser regulamentada por via de lei ordinária. A iniciativa de popular de Emenda à 
Constituição Estadual está positivada na maioria das Constituições estaduais dos Estados membros da 
federação como Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Roraima, Sergipe a serão objeto de analise nesse capítulo, com certeza serão objeto de controle de 
constitucionalidade uma vez que a doutrina majoritária assevera que as normas de processo legislativo 
prevista na Constituição são de caráter obrigatório. Já tem sido questionado os §§ 1.º e 2.º do art. 6.º da 
Constituição do Estado do Ceará, que dispunha “sobre regime de prioridade e aplicação do regimento interno 
da Assembleia aplicar-se-á nas demais hipóteses de iniciativa popular, observado o disposto no art. 62 e no 
seu parágrafo único” foi suspenso por ação direta de inconstitucionalidade (ADIn n. 143-4 -aguardando 
julgamento do mérito). Como há outros estados membros citados que também prescreveram a iniciativa 
popular de emenda à Constituição Estadual outros Tribunais estaduais vão proferir decisões com efeito erga 
omnes na sua área de competência, e posteriormente será apreciado até mesmo o Supremo Tribunal Federal. 
Como vimos o Distrito Federal tem competência híbrida, é dizer, a competência estadual e municipal, e 
assim quando editar uma lei ou ato normativo Distrital sobre iniciativa popular como fez podem questionar a 
constitucionalidade da competência distrital em estabelecer iniciativa popular de emenda à Lei Orgânica 
Distrital no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Justiça distrital. Destaque-se que se a competência 
distrital for de matéria municipal não poderá sofrer controle de constitucionalidade direta no Supremo 
Tribunal Federal, restando somente o Tribunal de Justiça distrital. Assim a matéria deve ser tratada na 
Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Distrito Federal, que atribuirá a legitimidade para propor a ação 
de inconstitucionalidade ao Governador do Estado ou do Distrito Federal ou à mesa da Assembleia 
Legislativa ou Câmara legislativa, Procurador-Geral da Justiça, Conselho da Seção Estadual ou distrital da 
OAB, entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual, demonstrado seu interesse jurídico no caso, 
partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou Câmara legislativa, ou, em se tratando de 
leis ou atos normativos municipais, a respectiva Câmara do Vereadores. Como inexiste ação direta de 
inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal, devendo o controle concentrado ser 
feito pela via da difusa, nota-se que na prática a regra da Constituição Federal está exposta também na 
Constituição Estadual, circunstância que acaba por autorizar a propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade da lei municipal, agora em face da Constituição Estadual, junto ao Tribunal de Justiça 
do respectivo estado membro. Caso a mesma lei estadual esteja sendo questionada no Tribunal de Justiça 
(por afrontar a Constituição Estadual) e no Supremo Tribunal Federal (por ofensa à Constitucional), 
suspendem-se as ações propostas nos respectivos Tribunais de Justiças até o julgamento da questão pelo 
Supremo Tribunal Federal. A Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por base norma da Constituição 
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adotar interpretação conforme a Constituição de 1988 de norma constitucional estadual de 

reprodução obrigatória, se revelando inadequada, incompatível com a ordem a Constituição 

Federal de 1988 e de possível recurso extraordinário na hipótese de o Tribunal de Justiça do 

Estado membro julgar improcedente ação direita de inconstitucionalidade estadual.425 

 
                                                           
 

Estadual que repita norma da Constituição Federal referente a emenda à constituição contida no art. 60, e as 
decisões dos Tribunais de Justiças ficarão sujeitas aos recursos extraordinários para o Supremo Tribunal 
Federal. O que demonstra a insegurança jurídica de tal instituto que merece ser reformado. 

425  MENDES, Gilmar Ferreira. O controle de constitucionalidade do direito estadual e municipal na 
Constituição Federal de 1988. Revista Jurídica Virtual, Brasília, vol. 1, n. 3, julho. 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_03/contr_const_dir_mun_est.htm>. Acesso em: 20 out. 
2011. O Supremo tribunal Federal já se pronunciou a respeito dos princípios de reprodução obrigatória pelo 
Estado-membro, referente a outras normas de reprodução obrigatória e que nos serve de parâmetro, 
elucidada pelo Ministro Moreira Alves, na Reclamação 383, como se pode ler na seguinte passagem de seu 
voto citado por Gilmar Ferreira Mendes: “Isso implica dizer que as normas que a Constituição Federal, 
explícita ou implicitamente, impõe à observância do Estado devem ser transplantadas (normas de 
reprodução) para as Constituições estaduais, ao passo que as outras podem, ou não, ser copiadas (normas de 
imitação) por estas. E é óbvio que esse transplante não se faria necessário se essas normas de reprodução 
fossem inócuas, por não serem sequer jurídicas. São elas eficazes também no ordenamento jurídico estadual, 
permitindo, obviamente, que aí atuem como normas estaduais, nos limites da competência dos Estados de 
aplicá-las e fazê-las respeitar.  

 A essa eficácia, que tradicionalmente é reconhecida no direito brasileiro – jamais se negou, no âmbito do 
recurso extraordinário, que questão discutida em face de norma constitucional de reprodução obrigatória 
pelos Estados (e várias das normas gerais de direito tributário o são) era exclusivamente estadual –, a essa 
eficácia, repito, a única objeção que se lhe pretende opor como intransponível é a de que o Supremo 
Tribunal Federal, assim, poderá perder sua posição de guardião da Constituição. E isso porque, nesse caso, 
as decisões em ação direta estadual, por se tratar de processo objetivo, ou não admitiriam sequer recurso 
extraordinário, ou, se admitido este, a declaração de inconstitucionalidade da norma local, no âmbito do 
Estado-membro, impediria que esta Corte a reexaminasse, em controle difuso, em face da Constituição 
Federal. 

 Essa única objeção que se apresenta como se fosse ela intransponível para não se admitir o controle de 
constitucionalidade das leis estaduais e municipais, pelos Tribunais de Justiça, em face das Constituições 
estaduais na sua globalidade – que é o parâmetro de confronto adotado pela Constituição Federal –, também 
se aplica, em seus exatos termos, à orientação da inadmissibilidade dessas ações diretas de 
inconstitucionalidade estaduais com relação às normas de reprodução. Com efeito, ainda que se considere, 
adotando essa tese, que essas ações diretas estaduais não são admissíveis, se elas forem ajuizadas – como o 
têm sido inúmeras vezes, segundo noticiam as informações nestes autos –, e se o Tribunal de Justiça as 
julgar, sem que se proponha reclamação, essa decisão será insusceptível de ataque, e a lei municipal ou 
estadual declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça sairá, irremediavelmente, do mundo jurídico. 
Também, portanto, com tal orientação ficará arranhado o papel do Supremo Federal como guardião da 
Constituição Federal. 

 Assim, se o único inconveniente de uma tese é também inconveniente da outra, que, além dele apresenta 
vários outros – como demonstrei – pelas conseqüências inadmissíveis que provoca, parece insustentável 
restringir a autonomia constitucional dos Estados, que a Constituição não restringe, e, com base no 
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4.3 Municípios: iniciativa popular de lei municipal 

Os Municípios são pessoas jurídicas de direito público interno e ganharam com a 

Constituição Federal de 1988 a capacidade de auto-organização (elaboração de lei orgânica 

própria), autogoverno (eleição dos prefeitos e vereadores), autolegislação (elaborar as leis 

municipais sobre aspectos que são reservados à sua competência exclusiva ou suplementar), 

autoadministração (manter e restar os serviços de interesse local) integrando a organização 

política administrativa da República Federativa do Brasil, com competências específicas, 

conforme determina a Constituição Federal, em seus arts. 1.º, 18, 29, 30 e 34, VII, c, todos da 

Constituição Federal de 1988.426 

Regem-se e se auto-organizam por meio das suas Leis Orgânicas Municipais, 

observando à Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado membro conforme art. 

29 (e parágrafo único do art. 11, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 

Francisco de Assis Aguiar Alves destaca que é “afirmação do federalismo brasileiro calcado 

na descentralização político-administrativa, na repartição de competências e no avanço do 

municipalismo pró-interesse local”.427 

Dessa forma, o município tem competência legislativa de interesse local (CF/1988 

art. 30, I) e supletiva (CF art. 30, II). Ressalta-se mais uma vez que à União incumbe traçar 

 
                                                           
 

inconveniente comum, sustentar que correta é a orientação que, além dele – que é o único da outra –, 
apresenta outros diversos”. 

 Em seguida, concluiu o eminente Ministro, com proverbial precisão: “Assim sendo, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade estaduais, em que lei municipal ou estadual seja considerada inconstitucional em face 
de preceito da Constituição Estadual que reproduza preceito central da Constituição federal, nada impede 
que nessa ação se impugne, como inconstitucional, a interpretação que se dê ao preceito de reprodução 
existente na Constituição do Estado por ser ela violadora da norma reproduzida, que não pode ser 
desrespeitada, na federação, pelos diversos níveis de governo. E a questão virá a esta Corte, como, aliás, tem 
vindo, nos vários recursos extraordinários interpostos em ações diretas de inconstitucionalidade de leis locais 
em face da Constituição Federal ajuizadas nas Cortes locais, a questão da impossibilidade jurídica dessas 
argüições (RREE 91740, 93088 e 92169, que foram todos conhecidos e providos).” 

426  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 545-546.  

427  ALVES, Francisco de Assis Aguiar. Autonomia Municipal e interesse local como parâmetros a competência 
legislativa dos municípios. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goitacases: Ed. FDC, 
ano 4, n. 4; ano 5, n. 5, 2003 – 2004, p. 529. 
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normas gerais (art. 24, § 1.º), e os entes federados estaduais e municipais legislam de forma 

mais específica. Segundo Antonio Inagê de Assis Oliveira: 

Por força das normas constitucionais relativas à repartição de competências, 
observadas as normas gerais da lei de competência da União, ou inexistindo 
a lei federal, as normas gerais de competência estadual, a competência 
legislativa concorrente do Município, para legislar sobre específicas 
matérias de seu evidente interesse local concorrente, justifica-se com base 
na análise daquilo que preconiza os art. 24, I, VI, VII, VIII,IX, XII, 
combinados com a previsão constitucional de sua autonomia nos arts. 1.º e 
18; bem como com o que prescrevem os arts. 23, I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, XI (competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
federal e dos Municípios); 29, 30, incs. I, III, V, VIII (competência 
privativa do Município para legislar sobre Lei Orgânica e matéria de 
interesse local); 182 (competência do Município para a política de 
desenvolvimento urbano) e 225 (meio ambiente), dentre outros. 

No tocante à competência suplementar dos municípios, esta é 
expressamente prevista na norma constitucional, competindo aos 
municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 
30, II).428 

No entanto, a observância de normas gerais de certas matérias, que têm campo 

próprio de atuação, são imperativo de segurança jurídica, na medida em que é necessário 

assegurar tratamento centralizado de alguns e não todos os temas relacionados na 

Constituição em virtude do princípio da autonomia, para que seja possível estabilizar e 

legitimamente vincular a todos os entes federados e os administrados na República Federativa 

do Brasil.429 Nesse sentido Luís Roberto Barroso: 

A forma federativa de Estado procura conciliar o respeito à diversidade de 
cada entidade política com elementos de unidade indispensáveis à 
preservação da soberania e da integridade nacionais. Existe um poder 
nacional (que é a soma do poder federal com o federado), um poder federal 

 
                                                           
428  Idem, ibidem, p. 572-573. De fato, em caráter preventivo, será fundamental a legislação municipal 

instituindo o Sistema Municipal de Licenciamento Municipal e o Plano Diretor, que deverá ter como base 
norteadora o princípio jurídico da função socioambiental da propriedade.  

429  “A observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo de segurança jurídica, na medida em que 
é necessário assegurar tratamento centralizado a alguns temas para que seja possível estabilizar 
legitimamente expectativas. Neste contexto, ‘gerais’ não significa ‘genéricas’, mas sim ‘aptas a vincular 
todos os entes federados e os administrados’” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 
n. 433.352-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 20.04.2010, Segunda Turma, DJE de 
28.05.2010.) 
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(titularizado pela União), e um poder federado (Estados-membros e 
Municípios).430 

A própria Constituição de 1988 não estabeleceu a previsão de norma geral de lei 

de iniciativa popular de lei, prescrevendo regras específicas para a esfera municipal de 

iniciativa popular de lei. Nesse sentido, a Constituição de 1988 prescreveu na norma 

constitucional do art. 29, XII, as regras procedimentais de iniciativa popular de lei municipal 

de aplicabilidade imediata consoante previsão do art. 5.º, § 1.º: “As normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

Por certo, podemos afirmar que se o Estado-membro da federação contém em sua 

Constituição Estadual a iniciativa de reforma constitucional pelo cidadão, os Municípios, se 

prescreverem também em sua Lei Orgânica, podem também iniciar o processo legislativo de 

alteração da Lei Orgânica, com fundamento nos princípios do Estado Democrático de Direito, 

na cidadania, na autonomia e na simetria. 

Contudo, falta ainda analisar a ausência normativa constitucional referente à 

iniciativa popular de lei no plano distrital, dos territórios e no processo legislativo de 

Emenda à Constituição. É o que passamos a analisar. 

4.4 Ausência de normas constitucionais de iniciativa popular no plano do Distrito 

Federal, dos territórios e Emenda Constitucional é omissão constitucional? 

As normas constitucionais federais e estaduais apresentam-se cada uma no seu 

âmbito, como normas que dão suporte de validade às demais normas e como parâmetro de 

controle de constitucionalidade preventivo ou repressivo quando da elaboração da norma 

infraconstitucional. Nesse sentido, cabe ainda verificar qual a natureza da omissão 

constitucional relativa à iniciativa popular de lei no plano distrital, territorial e reformador da 

Constituição de 1988 e se a ausência dessa previsão constitucional pode causar prejuízos aos 

cidadãos quando pretenderem exercer o direito político fundamental de iniciativa popular de 

lei no plano distrital, territorial e de emenda à Constituição de 1988.  

 
                                                           
430  BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 40. 
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O direito de iniciativa popular de lei no plano distrital, territorial e de reforma 

constitucional deve estar inserido dentro do corpo da Constituição de 1988, formalmente 

promulgada? Cremos que não, pois deriva simplesmente da interpretação constitucional de 

determinados comandos principiológicos e regras de parâmetro inseridos dentro do espírito e 

sistema da própria Carta Maior de 1988. Segundo Gilmar Ferreira Mendes, “Parâmetro de 

controle alcança todo o texto constitucional, aqui abrangidas normas de caráter formal ou 

material. O parâmetro de também atingir princípios constitucionais materiais, mesmo que não 

indicados explicitamente no texto da Constituição”.431 

Em regra, quando há ausência de lei infraconstitucional regulamentadora de um 

direito constitucional, isso faz com que o dispositivo presente na Constituição de 1988 fique 

sem produzir efeitos. Por certo, é saber se ausência de previsão constitucional diz respeito ao 

fato de se saber se os cidadãos podem exercer o direito de iniciativa popular de lei no plano 

distrital, territorial e reformador sem previsão constitucional expressa. Melhor dizendo, se 

ajustam, ou não, em maior ou menor grau, às prescrições principiológicas e normativas 

federais, estaduais e municipais expressas na Constituição, ou seja, se os comandos 

constitucionais podem ser aplicados ou não quando do exercício do direito fundamental de 

iniciativa popular de lei no plano distrital, territorial e reformador.  

A validade constitucional do exercício do direito político constitucional de 

iniciativa popular de lei indica que o exercício desse direito fundamental deve estar conforme 

com as regras constitucionais federais no plano dos territórios e no âmbito distrital (por ter 

competência híbrida), deve observar as regras constitucionais de competência reservada a 

estados e municípios, conforme salientado anteriormente. Válido, portanto, será o exercício 

desse direito fundamental mesmo não havendo prescrição normativa constitucional expressa. 

Que exerça respeitando os comandos constitucionais que a regulam. É o que passamos a 

demonstrar. 

Primeiramente, analisemos a iniciativa popular na esfera do ente federativo do 

Distrito Federal. Diante da análise dos debates e anais dos diários da Assembleia Nacional 

 
                                                           
431  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional, cit., p. 1133. 
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Constituinte de 1987, não se discutiu a possibilidade específica de iniciativa popular para esse 

ente federativo. A Constituição, em seu art. 1.º, prescreve: “República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...]”. 

O Distrito Federal é instituído na Constituição de 1891, da transformação do 

chamado antigo Município Neutro (CF/1891, art. 66), sede do governo e capital do Império 

brasileiro. Na Constituição Federal de 1988, o Distrito Federal passa a integrar a Federação 

brasileira, e segundo Código Civil é pessoa jurídica de direito público interno, tendo a 

relevante função de abrigar em seu território Brasília, a Capital Federal. O Distrito Federal 

não é nem Estado-membro, nem Município, no entanto, tem as competências legislativas de 

ambos, e por isso é considerado uma pessoa jurídica sui generis. 

A norma constitucional estabelecida no art. 18 da CF prescreve que a organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos. Nesse sentido, como o fez a Constituição 

de 1988, os Estados–Membros, os Municípios e o Distrito Federal têm a natureza de ente 

federativo autônomo, em virtude da presença de sua tríplice capacidade de auto-

organização,432 autogoverno,433 autoadministração434 (CF/1988, arts. 1.º, 18, 32, 34 e outras 

normas constitucionais) e de autonomia tributária e financeira.435  

 
                                                           
432  Auto-organização do Distrito Federal: se auto-organizará segundo art. 32 da Constituição, por Lei Orgânica, 

votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição. A Lei Orgânica do Distrito Federal 
constitui instrumento normativo primário destinado a organizar a estrutura jurídico-administrativa e político-
institucional do Distrito Federal. Ou seja, a Lei Orgânica do Distrito Federal equivale às Constituições 
Estaduais. 

433  Autogoverno do Distrito Federal significa dizer que a e Eleição direta do seu Governador e Vice-
Governador, além dos deputados distritais que comporão a Câmara Legislativa do Distrito Federal, os quais, 
de maneira autônoma, conduzirão a vida política distrital. 

434  Autoadministração do Distrito Federal significa dizer que a existência de órgãos e servidores públicos 
próprios, integrantes da Administração Pública Distrital direta e indireta. 

435  Autonomia tributária e financeira do Distrito Federal possui competência estabelecida pela Constituição em 
seu art 155, para instituir tributos estaduais e municipais, além de contar com orçamento próprio. 
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O Distrito Federal é pessoa jurídica de direito público interno segundo o art. 41 do 

Código Civil, dotada de autonomia e dividido em Regiões Administrativas caracterizadas por 

serem meras descentralizações administrativas, mas não políticas, uma vez que é vedado ao 

Distrito Federal a possibilidade de subdividir-se em municípios. 

Dessa forma, segundo determinadas regras constitucionais, sua autonomia é 

parcialmente tutelada pela União. Em regra, detém a maioria das competências 

constitucionais legislativas, tributárias e outras reservadas aos Estados e municípios (como, 

por exemplo, CF/1988, arts. 32 e 147), com algumas exceções436 como alguns assuntos 

relativos à possibilidade de organização do Judiciário local, Defensoria Pública,437 Ministério 

Público,438 Polícia439 Civil, Militar, Corpo de Bombeiros440 e outros serviços públicos por 

meio de fundo próprio,441 que continuam a ser efetivados por lei federal a ser editada pela 

União, é dizer discutida pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da 

República.442 

O Distrito Federal se auto-organizará por sua lei orgânica distrital, votada em dois 

turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, 

que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição. Igualmente, reger-

se-á pelas leis distritais editadas no exercício de sua competência legislativa (CF/1988, art. 32 

e outras), e a capacidade de autoadministração decorre da possibilidade do Distrito Federal 

 
                                                           
436  CF/1988, art. 22, XVII, da Constituição Federal: “Compete privativamente à União legislar sobre XVII – 

organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, 
bem como organização administrativa destes”. 

437  CF/1988, art. 21, XIII, art. 22, XVII, art. 48, IX e art. 134: Defensoria Pública – organização.  

438  CF/1988, art. 22, XVII e art. 48, IX: Ministério Público; organização; legislação.  

439  Súmula 647, do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das 
polícias civil e militar do Distrito Federal”. 

440  CF/1988, art. 21, XIV e art. 32, § 4.º Polícias civil, militar e corpo de bombeiros militar, organização e 
manutenção; competência da União.  

441  Fundo Constitucional do Distrito Federal, Lei 10.633/2002. A União presta assistência financeira ao Distrito 
Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. 

442  A autonomia legislativa do Distrito Federal não se manifesta em relação às causas e conflitos, com a União e 
os Estados o processo e julgamento do mesmo segundo art. 102, I, f, Constituição de 1988 será competência 
do Supremo Tribunal Federal. 
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exercer suas competências administrativas, legislativas e tributárias constitucionalmente 

deferidas sem qualquer ingerência da União (CF, art. 25, § 1.º). 

Cabe ainda ressaltar que a única Lei Orgânica que ostenta natureza constitucional de 

poder constituinte é a do Distrito Federal, tendo em vista a natureza híbrida dessa unidade 

federativa, por força do art. 32, § 1.º, da Constituição de 1988, razão pela qual serão 

consideradas como manifestação do Poder Constituinte Decorrente quando versarem sobre 

temas tipicamente estaduais.443 Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 garante ao 

Distrito Federal em seu art. 23, inciso I: “É de competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios: zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições 

democráticas [...]”. 

Promulgada democraticamente, a Lei Orgânica do Distrito Federal em 

08.06.1993, que deriva do trabalho do poder constituinte derivado decorrente composta de 

representantes dos cidadãos distritais eleitos com a finalidade de sua elaboração, previu a 

prescrição normativa de iniciativa popular no plano municipal. A edição pelo poder 

constituinte decorrente de sua própria Lei Orgânica caracteriza um dos aspectos de maior 

relevância da autonomia distrital. Nesse sentido, a Lei Orgânica prescreve as seguintes 

normas constitucionais distritais sobre a iniciativa popular de lei: art. 5.º – “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: 

Art. 5.º 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: 

I – plebiscito; 

II – referendo; 

III – iniciativa ppular. 

Subseção I – Das Emendas à Lei Orgânica 

Art. 70. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 

III – de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por um 
por cento dos eleitores do Distrito Federal distribuídos em, pelo menos, três 

 
                                                           
443  De outro modo, terá natureza de Lei Orgânica em se tratando de temas municipais. 
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zonas eleitorais, com não menos de três décimos por cento do eleitorado de 
cada uma delas. 

Subseção III – Da Iniciativa Popular 

Art. 76. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 
Legislativa de emenda à Lei Orgânica, na forma do art. 70, III, ou de 
projeto de lei devidamente articulado, justificado e subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado do Distrito Federal, distribuído por três 
zonas eleitorais, assegurada a defesa do projeto por representantes dos 
respectivos autores perante as comissões nas quais tramitar. 

Verificar que no interior do sistema, a interpretação de um direito fundamental 

constitucional no caso específico da iniciativa popular de lei leva em conta o sistema 

normativo como um todo. Como a iniciativa popular de lei foi prescrita dando-se ênfase na 

esfera federal, estadual e municipal, os princípios permitem, via interpretação constitucional, 

a possibilidade de regulamentar a iniciativa popular de lei no plano distrital, vez que é 

detentora de competência estadual e municipal. Essa é a razão de os problemas de 

“pseudoomissões” constitucionais do constituinte serem mais amplas do que aquelas da lei 

infraconstitucional, pois estes problemas repercutem em todo o ordenamento jurídico.  

A questão aqui é de interpretação e mais especificadamente de integração que 

cuida de encontrar uma solução para o exercício do direito político fundamental de iniciativa 

popular n plano distrital que não se encontra regulado expressamente pela Constituição de 

1988, por uma possível falha de técnica legislativa constitucional e não omissão volitiva da 

Assembleia nacional constituinte de 1987, que foi sanada pelo poder Legislativo Distrital. No 

entanto, o Poder Constituinte decorrente do Distrito Federal também, a exemplo de muitos 

Estados-membros, em seu ordenamento jurídico prescreve em sua lei orgânica distrital a 

possibilidade de iniciativa popular de projeto de lei e de emenda à lei orgânica. Jorge Miranda 

ao comentar acerca dos direitos fundamentais, ressalta: 

Kelsen: “Debruçando-se sobre o texto norte-americano, escreve Kelsen [...] 
“Pois bem: pode acrescentar-se que se, indiretamente, a Constituição – a 
americana, como a portuguesa – os prevê é porque adere a uma ordem de 
valores (ou ela própria encarna uma série de valores) que ultrapassam as 
disposições dependentes da capacidade ou da vontade do legislador 
constituinte; é porque a enumeração constitucional, em vez de restringir, 
abre para outros direitos – já existentes ou não – que não ficam à mercê do 
poder político; é porque, a par dos direitos fundamentais em sentido formal, 
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se encontram, em relação constante, direitos fundamentais apenas em 
sentido material.444 

A questão posta é pela constitucionalidade da possibilidade de iniciativa popular 

de lei distrital, e, a nosso modo de sentir e interpretar, o Distrito federal, conforme afirmado 

anteriormente, detém a competência constitucional híbrida. A interpretação sistêmica do texto 

constitucional autoriza a iniciativa de projeto de lei popular na esfera estadual (CF/1988 art. 

27, § 4.º) e municipal (CF/1988 art. 29 XIII) e a autonomia para legislar sobre iniciativa 

popular de lei. O art. 32, § 1.º da Carta republicana prescreve: 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á 
por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, 
e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1.º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas 
reservadas aos Estados e Municípios. 

A interpretação constitucional pelos constituintes distritais positivou a iniciativa 

popular no plano distrital e fez com que a vontade da Constituição se concretizasse 

positivamente no âmbito da comunidade do Distrito Federal. Logo, fundamentado nos citados 

princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, da autonomia e da cidadania, no 

Distrito Federal, podem os cidadãos, mesmo sem disposição constitucional expressa, exercer o 

direito fundamental de iniciativa popular de lei popular. É assente a jurisprudência do Supremo 

tribunal Federal, no sentido de que as regras do processo legislativo federal que devem ser 

reproduzidas no âmbito estadual são apenas as de cunho substantivo.445 Esse é o fundamento e 

nosso entendimento ser a constitucional a instituição de iniciativa de projeto de lei pelo 

cidadão no plano distrital.446 

 
                                                           
444  MIRANDA. Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Ed., 1991, p. 11. 

445  BRASIL, Supremo Tribunal Deferal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.225, voto do Relator Min. 
Cezar Peluso, julgamento em 17.09.2007, Plenário, DJE de 26.10.2007. 

446  Um observação: Não há nenhuma súmula vinculante e nem do Supremo Tribunal Federal dispondo sobre a 
matéria de Iniciativa popular. Na hipótese normativa no exercício de competência constitucional estadual e 
municipal em sede de instituição de lei distrital de iniciativa popular pode ser objeto de controle de 
constitucionalidade concentrado tanto no Supremo Tribunal Federal (CF/1988Art. 102, I, a, relativa a lei 
estadual) como no Tribunal de Justiça Distrital (CF/1988 Art. 125, § 2.º relativa a lei municipal).  
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O segundo ponto importante a ser analisado gira em torno da omissão normativa 

constitucional do tema de iniciativa popular de lei em relação aos Territórios, já que nem a 

Constituição de 1988 e nenhum doutrinador constitucional brasileiro pesquisado apresentou 

nenhuma opinião ou estudo sobre a iniciativa popular de lei nessa unidade administrativa da 

União. O Decreto-Lei 5.812, de 13 de setembro de 1943 instituiu os Territórios Federais do 

Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã e do Iguassú.447 

 No dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição, havia 

três territórios federais: Fernando de Noronha,448 Amapá e Roraima. A Constituição Federal 

de 1988, e o modelo do federalismo nacional, não atribuíram ao território a chamada tríplice 

capacidade conforme § 2.º do art. 18:  

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição. § 2.º Os Territórios 
Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.  

 
                                                           
 
 E caso uma lei estadual de iniciativa popular fosse declarada inconstitucional, e houvesse uma norma 

distrital de mesmo conteúdo material do Estado, ocorreria por analogia à declaração inconstitucionalidade 
por arrastamento, visto que atinge dispositivos de uma norma não inclusos no pedido inicial.  

 Isso só não ocorreria se a matéria de iniciativa popular fosse no âmbito municipal, o que só poderia ser feito 
pelo Tribunal de Justiça distrital, uma vez que conforme já referendado não cabe Ação direta de 
inconstitucionalidade de lei municipal diretamente no Supremo Tribunal Federal. 

447  Decreto-Lei 5.812, de 13.09.1943. Cria os Territórios Federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de 
Ponta Porã e do Iguassú. O Presidente de República, usando da atribuïção que lhe confere o art. 180 e nos 
têrmos do art. 6.º da Constituição. 

448  Fernando de Noronha. Decreto-lei 4.102, de 09.02.1942 “Cria o Território Federal de Fernando de Noronha.  

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 e nos termos do art. 6.º 
da Constituição, DECRETA:  

 Art. 1.º Fica criado, no interesse da defesa nacional, o território federal de Fernando de Noronha, constituído 
pelo respectivo arquipélago.  

 Art. 2.º Os bens, situados no Território de Fernando de Noronha, bem como os impostos e taxas, 
pertencentes ao Estado de Pernambuco, são transferidos à União.  

 Art. 3.º A administração do Território de Fernando de Noronha será regulada por lei especial.  

 Art. 4.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1942, 121.º da Independência e 54.º da República”. 



244 
 

Por certo, os Territórios, segundo interpretação sistêmica da Constituição, não 

fazem parte do pacto federativo. As normas constitucionais contidas nos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias deram o seguinte tratamento aos territórios federais: 

a) extinguiram os Territórios Federais de Roraima e do Amapá, que foram 

transformados em Estados Federados, mas mantidos seus atuais limites geográficos e 

instalados com a posse dos governadores eleitos em 1990 (CF/1988 – ADCT, art. 14). 

b) Por sua vez, o Território Federal de Fernando de Noronha foi extinto, sendo sua 

área reincorporada ao Estado de Pernambuco (CF/1988 – ADCT, art. 15). 

Océlio Medeiros entende que os Territórios são autarquias de nível constitucional, 

é dizer, pessoas jurídicas de direito público sem determinadas capacidades administrativas dos 

dos entes federativos, ligadas à União e tendo nela a fonte de sua legislação, que é federal.449 

Ressalte-se, por fim, que apesar da inexistência normativa na atual Constituição Federal de 

1988, permite a criação de novos territórios (CF/1988, art. 18, § 3.º). Assim, se Territórios 

Federais forem instituídos futuramente conforme vontade constitucional, integrariam a União, 

e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem seriam reguladas 

em lei complementar consoante determina a Constituição em seu art. 18, § 2.º.450 Dessa 

forma, não são entes do Estado Federal, pois constituem simples descentralizações 

administrativa-territorial da própria União, e consequentemente receberam da Constituição 

tratamento compatível com sua natureza.  

Caso um Território fosse instituído,451 ele não teria representantes no Senado, pois 

eles não são entes da Federação – reitere-se são autarquias territoriais da União. Logo, os 

 
                                                           
449  MEDEIROS, Océlio. Administração Territorial (comentários, subsídios e novas leis).  

Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946. No mesmo sentido: TEMER, Michel. Território Federal nas 
constituições brasileiras. São Paulo: Revista dos Tribunais/ EDUC, 1975. 

450  Na história constitucional brasileira houve já incorporação de novas áreas territoriais e a instituição do 
Território do Acre, adquirido do país Bolíviano quando do acordo e assinatura do Tratado de Petrópolis, de 
17 de novembro de 1903. 

451  CF/1988 art. 18 § 2.º – “Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado 
ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar”. 
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cidadãos que viverem e residirem no futuro território instituído poderão, mediante 

interpretação e integração da norma constitucional art. 61, § 2.º, citada, apresentar na Câmara 

dos Deputados projetos de lei de iniciativa popular, observando a Lei Federal 9.709/98 e o 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados sob o manto do princípio da unidade da 

Constituição, pois as normas constitucionais devem ser consideradas não isoladamente, mas 

sim como preceitos integrados num sistema interno unitário de regras e princípios. Por certo, 

podemos afirmar que se uma lei de iniciativa popular federal for questionada em sua 

constitucionalidade o julgamento em tese da constitucionalidade de leis federais conforme art. 

102 I, a, será com exclusividade em órgão do Poder Judiciário (o Supremo Tribunal Federal). 

O terceiro ponto e mais importante de nosso estudo, é o da análise da 

viabilidade de Emenda Constitucional pela via do instrumento do direito político 

fundamental de iniciativa popular debatida na Assembleia Nacional Constituinte que, no 

entanto, não foi postivada por falta de vontade dos constituintes de 1987. É objeto de 

nosso estudo e proposta de tese de reforma da Constituição a inclusão do cidadão entre os 

legitimados previstos no art. 60, incisos I, II e III para a iniciar o processo legislativo de 

Emenda à Constituição de 1988. 
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CAPÍTULO V  
O CIDADÃO LEGISLADOR:  

INICIATIVA POPULAR DE EMENDA CONSTITUCIONAL  
NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

5.1 Iniciativa de emenda à Constituição de 1988 

Bem ensina José Afonso da Silva452 sobre os pressupostos do processo legislativo, 

quais sejam: (a) existência do Parlamento, (b) a proposição legislativa, (c) a competência 

legislativa e (d) capacidade do proponente. Os requisitos da existência do Parlamento, da 

proposição legislativa453 e a competência legislativa são temas que já foram analisados em 

capítulo anteriores. No entanto, serão retomados para propor a capacidade do cidadão como 

proponente titular da iniciativa legiferante do processo legislativo de emenda à Constituição, 

conforme estabelecido pela interpretação sistêmica do texto constitucional, visto que, como 

assevera Norberto Bobbio: 

As normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um 
contexto de normas com relações particulares entre si, destacando também 
que a palavra direito entre seus vários sentidos encerra também o de 
ordenamento jurídico, ou seja, o direito não é norma, mas um conjunto 

 
                                                           
452  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 49. “a) existência do Parlamento – 

adotando o termo Parlamento em sentido amplo, significando qualquer forma de expressão do Poder 
Legislativo, quer sejam o Congresso, as Assembleias ou as Câmaras, o autor explica que a existência do 
Parlamento é pressuposto de existência de processo legislativo, consequentemente, de lei em sentido formal 
(por ele definida como ato legislativo em sentido estrito, cuja importância recai sobre a forma e não sobre o 
conteúdo). Entretanto, esclarece que a existência de órgão legislativo em si não necessariamente resulta em 
existência de ato legislativo final. Como exemplo cita as medidas provisórias, editadas pelo Poder 
Executivo; b) proposição legislativa – corroborando com os conceitos adotados pelos regimentos internos da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Silva (2006, p. 45) entende proposição no sentido de ato e 
efeito de propor. Assim, para se iniciar o processo legislativo, é necessário que haja, por meio dos detentores 
da iniciativa legislativa, a apresentação de uma proposição legislativa, devidamente formalizada, que seguirá 
o trâmite definido no respectivo regimento; c) competência legislativa – consiste, segundo Silva (2006, p. 
50), na observância pelo Parlamento, em Estados federados, das competências para legislar estabelecidas 
para as diferentes esferas de Poder. No Brasil tais competências são determinadas pela Constituição Federal 
e pelas Constituições Estaduais”. 

453  Conceito de Proposição legislativa Refere-se a qualquer matéria sujeita à deliberação da Câmara dos 
Deputados ou do Senado. Pode ser um projetos de lei ordinária ou complementar, uma emenda, um 
requerimento etc. Disponível em: <http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=2451>. 
Acesso em: 10 mar. 2012. 
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ordenado de normas, sendo evidente que uma norma jurídica nunca se 
encontra só, mas está ligada a outras normas com as quais formam um 
sistema normativo.454  

A parte nuclear do estudo e proposta de tese é a proposição de iniciativa popular 

de emenda à Constituição, como forma de uniformizar o direito constitucional político 

fundamental de iniciativa de lei, sob pena de tornar ilógico o ordenamento da soberania 

popular, prevista no art. 14 do Texto Constitucional e analisada no Capítulo I. Tercio Sampaio 

Ferraz Junior ensina que “A noção de ordenamento é complexa. Em princípio, um 

ordenamento é um conjunto de normas. O ordenamento jurídico brasileiro é o conjunto de 

todas as suas normas”.455 

Emenda Constitucional é espécie legislativa procedimento formal de alteração da 

Constituição rígida, que pela iniciativa de certos agentes políticos (Presidente da República, 

um terço de deputados e senadores), órgãos autorizados (Assembleias Legislativas) pela 

própria Constituição para o exercício do poder constituinte derivado. Logo, na primeira fase 

do processo legislativo de emenda à Constituição, a iniciativa é a capacidade do proponente, é 

dizer, a quem o texto constitucional confere, com base no princípio da legalidade a 

legitimidade constitucional expressa, de apresentar proposta de emenda constitucional, 

respeitados os limites constitucionais materiais, circunstanciais e formais. Utilizando o 

método da interpretação literal texto constitucional, o art. 60 prescreve em seus incisos que 

ela poderá ser emendada mediante proposta de iniciativa:  

I – de um terço (1/3), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal; Conforme a leitura da norma constitucional, no mínimo um terço (1/3), é 

dizer cem deputados federais, devem apresentar a proposta de emenda constitucional, 

iniciando-se na Câmara dos Deputados; Há, no entanto, no caso de um terço (1/3) dos 

senadores iniciarem uma proposta de emenda constitucional, que se inicie o processo 

legislativo de emenda à Constituição na Casa Legislativa do Senado e o papel da Câmara dos 

Deputados será o de Casa Legislativa revisora. 

 
                                                           
454  BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos 

Santos. Brasília: UnB, 1999. p. 19-21. 

455  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito, cit., p. 171. 
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A iniciativa do processo legislativo contido no inciso II do art. 60 da Constituição 

Federal é do Presidente da República; Como já destacamos, o órgão constitucional do 

Executivo representa também a soberania popular. Aqui vale ressaltar que o Vice-Presidente 

não tem legitimidade e poder para iniciar a proposta de emenda constitucional, a não ser em 

caso de vacância ou substituição do Presidente da República pela via de interpretação 

sistêmica da Constituição de 1988. A Constituição é omissa quanto a onde se inicia a 

discussão e votação, mas por via de interpretação constitucional sistêmica do art. 64, os 

“projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos 

Tribunais Superiores”, se iniciam o processo legislativo de emenda à Constituição, têm sua 

tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. 

O inc. III do art. 60 da Constituição estabelece que “mais da metade das 

Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 

maioria relativa de seus membros”. A norma constitucional é omissa em relação à iniciativa e 

tramitação do processo legislativo de emenda à Constituição pela Assembleias Legislativas. 

Entretanto, o Regimento Interno prescreve no art. 212 que se inicia no Senado.456  

Isso não significa que na redação do art. 60 haja ausência de previsão popular no 

processo legislativo de emenda à Constituição, em virtude do art. 14, inciso III, da 

Constituição de 1988, permitir a participação popular nas “iniciativas de leis”. A emenda é 

uma espécie de lei prevista no processo legislativo do art. 59. Jorge Miranda ensina que “deve 

ser fixada a premissa de que todas as normas constitucionais desempenham uma função útil 

no ordenamento, sendo vedada a interpretação que lhe suprima ou diminua a finalidade”.457  

A doutrina majoritária revela que o intérprete não deve aceitar só o sentido literal 

da lei, expressado no brocardo “dura lex, sed lex” ou o princípio da in claris cessat 

interpretatio, ainda mais porque este método ou esse princípio lhe pareça ilógico e 

inadequado às reais necessidades da vida dos cidadãos, como bem destaca Tercio Sampaio 
 
                                                           
456  Regimento Interno: Seção I – Das Propostas de Emenda à Constituição: Art. 212. Poderão ter tramitação 

iniciada no Senado propostas de emenda à Constituição de iniciativa: I – de um terço, no mínimo, de seus 
membros (Const., art. 60, I); II – de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros (Const., art. 60, III). 

457  Apud MORAES, Alexandre. Direito constitucional, cit., p. 43. 
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Ferraz Jr., dizendo que “a interpretação gramatical ou literal que pretende ser capaz de 

extrair do texto o seu significado literal é ilusória; deve ser um ponto de partida e nunca o 

fim do processo”.458 

5.1.1 Projetos de Emenda à Constituição que legitimam e permitem o cidadão a iniciar o 
processo legislativo de emenda constitucional 

O procedimento formal de alteração das normas da própria Constituição rígida de 

1988 realiza-se mediante a revisão constitucional e a emenda. A revisão prevista no art. 3.º 

dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tem em sua norma constitucional 

eficácia exaurida ou o que Uadi Lamego Bulos chama de “aplicabilidade esgotada”.459  

O ordenamento jurídico constitucional brasileiro, além de ser dotado do fenômeno 

da estabilidade constitucional, que no dizer de Konrad Hesse é a “dinâmica existente na 

interpretação construtiva e constitui condição fundamental da força normativa da 

Constituição”,460 mostra-se, simultaneamente, de caráter dinâmico como a vida humana, em 

virtude de que as constituições não se mantêm estáticas diante da realidade social mutante que 

lhe é subjacente. Da mesma maneira Fustel Coulanges ressalta: 

Não está na natureza do direito ser absoluto e imutável. O direito modifica-
se e evolui, como qualquer obra humana. Cada Sociedade tem seu direito, 
com ela se formando, se desenvolvendo e se transformando e, enfim, com 
ela seguindo sempre a evolução de suas instituições, de seus costumes e de 
suas crenças.461  

Assim compreendemos as Constituições intimamente relacionadas ao meio 

circundante, às forças sociais, políticas, econômicas, religiosas e outras como as morais 

atuantes na comunidade – os chamados fatores reais do poder (Lassalle), já explorados –, que 

 
                                                           
458  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1980. p. 15. 

459  BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p 100.  

460  HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris. 1991. p. 23. 

461  COLANGES, Fustel. A Cidade Antiga. Tradução Port. Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 1989. p. 211. 
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provocam, anseiam pelas novas e antigas vontades populares. Nesse sentido, Luiz Roberto 

Barroso destaca a importância científica e política do direito constitucional no Brasil: 

O direito constitucional brasileiro vive um momento virtuoso. [...] duas 
mudanças de paradigmas deram-lhe nova dimensão: a) o compromisso com 
a efetividade de suas normas, e [...]. Passou a ser premissa do estudo da 
Constituição o reconhecimento da sua força normativa, do caráter 
vinculativo e obrigatório de suas disposições, superada a fase em que era 
tratada como um conjunto de aspirações políticas e uma convocação à 
atuação dos Poderes Públicos. 

  Em regra, essas mudanças ocorrem mediante os mecanismos e procedimentos 

instituídos formalmente pela própria Constituição para a emendar, propiciando o 

redimensionamento desta realidade normativa. Nesse sentido, Ferdinand Lassale destaca: “As 

constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os 

fatores do poder que imperam na realidade social”.462 Relembremos o que Fabio Konder 

Comparato ressalta: “ninguém jamais pôs em dúvida que, nas democracias, o titular da 

soberania é um só: o povo, entendido como o conjunto dos cidadãos, isto é, dos sujeitos de 

direitos cívicos ou políticos”.463 

  Há, nesse sentido, propostas de emendas constitucionais objetivando 

reconhecer a sua força normativa, o caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições, 

constantes do art. 14, III, da Constituição, que permite iniciativa popular a todas as espécies 

normativas do art. 59, lei complementar, lei ordinária e Emenda à Constituição, conforme se 

depreende da PEC – Projeto de Emenda à Constituição n. 3, de 2011 em que  

Acrescenta o inciso IV ao caput do art. 60 e o § 3.º ao art. 61 da 
Constituição, e altera a redação do § 2.º também do art. 61, para viabilizar a 
apresentação de propostas de emenda à Constituição de iniciativa popular e 
facilitar a apresentação e a apreciação de projetos de lei respectivos.464  

 
                                                           
462  LASSALLE, Ferdinand. Que é uma Constituição (Über die Verfassung) – A Essência da Constituição. 

Prefácio de Aurélio Wander Bastos. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 40. 

463  COMPARATO, Fábio Konder. Direito público: estudos e pareceres, cit., p. 42. 

464  PEC- Projeto de Emenda à Constituição n. 3, de 2011. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/mate-
pdf/86707.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2012. 
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Entendemos que não é o caso de se emendar à Constituição de 1988 e sim de 

interpretá-la sistematicamente. Como bem ressalta Luiz Roberto Barroso  

[...] O Direito existe para realizar-se. O Direito Constitucional não foge a 
este desígnio. Como adverte Biscaretti di Ruffia, sendo a Constituição a 
própria ordenação suprema do Estado, não pode existir uma norma ulterior, 
de grau superior, que a proteja. Por conseguinte ela deve encontrar em si 
mesma a própria tutela e garantia.465  

Nesse mesmo sentido ressalta Clèmerson Merlin Clève: 

Não cabe confundir a norma com o texto da norma porque ‘a prescrição 
jurídica positiva é tão-somente a cabeça do iceberg. No seio da montanha de 
gelo, na parte mais baixa, recôndida e profunda, porém invisível, é que deve 
procurar a essência da normalidade, feita dos fatos e relações de natureza 
política e social.466 

Destacamos nos capítulos anteriores ao analisar as redações das normas 

constitucionais relativas à iniciativa popular de lei nas esferas (i) federal (CF/1988 art. 61, § 

2.º no Cap. III que só tem aplicação restritiva no plano federal), (ii) estadual (CF/1988, art. 27, 

§ 4.º, no Cap. IV que em certos Estados-membros como Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 

Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe além de 

regulamentarem o direito de iniciativa popular no plano estadual, também prescreveram a 

iniciativa de Emenda à Constituição Estadual) e (iii) municipal (CF/1988 art. 29, § 3.º, no 

Cap. IV) que a iniciativa popular de lei prevista no art. 14, inciso III, merece mais estudos 

como esse a fim de efetivar esse direito político constitucional. Além desse estudo, 

identificamos as falhas de técnicas legislativas do Constituinte de 1987 em não prescrever 

redações normativas próprias de iniciativa popular de lei no plano distrital e territorial e não 

observar os princípios da soberania nacional, do Estado Democrático de Direito e da 

cidadania. Sobre os princípios, Celso Ribeiro Bastos disse: 

 
                                                           
465  BARROSO, Luis Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro: pós-

modernidade, teoria crítica e pós-positivismo. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 225, jul.-
set. 2001, p. 34. 

466  CLÈVE, Clèmerson Merlin. A teoria constitucional e o direito alternativo: para uma dogmática 
constitucional emancipatória. Seleções Jurídicas ADV-COAD, 01/94, p. 51. 
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Como consequencia desse princípio, as normas constitucionais devem 
sempre ser consideradas como coesas e mutuamente imbricadas. Não se 
poderá jamais tomar determinada norma isoladamente, como suficiente em 
si mesma. É que a Constituição pode perfeitamente prever determinada 
solução jurídica num determinado passo seu, para noutro lugar tomar 
posição contrária, dando lugar a uma relação entre norma geral e outra 
específica. Esta predomina no espaço que abrange. [...] E isso porque se a 
Constituição é uma, e se é ela o documento supremo de uma nação, todas as 
normas que contempla encontram-se em igualdade de condições, nenhuma 
podendo se sobrepor à outra para lhe afastar o cumprimento.467 

No entanto, demonstramos no Capítulo IV a lógica da segurança jurídica 

interpretativa extensiva e sistemática, que tem fundamento no princípio da unidade da 

Constituição, já que a omissão normativa constitucional, por falha de técnica legislativa, não 

inviabiliza o exercício do direito fundamental de iniciativa de lei popular, permitindo que os 

cidadãos natos e naturalizados que residem tanto no Distrito Federal, como em Território que 

seja instituído, exerçam o direito fundamental de iniciativa popular de lei, vez que, reitere-se o 

argumento destacado no Capítulo I, a Constituição de 1988 enuncia que, no Estado 

Democrático de Direito, “todo o Poder emana do povo” e a norma constitucional contida no 

art. 14, que contempla a iniciativa popular de lei, encontra-se em igualdade de condições de 

aplicação. No mesmo pensamento, Luís Roberto Barroso ensina:  

A Constituição não é um conjunto de normas justapostas, mas um sistema 
normativo fundado em determinadas ideias que configuram um núcleo 
irredutível, condicionante da inteligência de qualquer de suas partes. O 
princípio da unidade é uma especificação da interpretação sistemática, e 
impõe ao intérprete o dever de harmonizar as tensões e contradições entre 
normas. Deverá fazê-lo guiado pela grande bússola da interpretação 
constitucional: os princípios fundamentais, gerais e setoriais inscritos ou 
decorrentes da Lei Maior.468  

Os argumentos que foram apresentados nos capítulos anteriores sobre as regras 

constitucionais que disciplinam a iniciativa popular de lei no plano federal, estadual e 

municipal, bem como dos fundamentos principiológicos fundados na soberania popular, no 

Estado Democrático de Direito e na cidadania possibilitam a construção teórica de uma 

proposta de tese em que o cidadão nato pode iniciar o processo popular de emenda à 

 
                                                           
467  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., p. 103. 

468  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 182. 
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Constituição de 1988, adequando esse direito político fundamental ao plano da espécie 

legislativa de emenda constitucional, oferecendo coesão e estrutura ao sistema, e porque não 

afirmar, a defesa da própria Constituição de 1988, de seus valores democráticos sistemáticos, 

ordenando logicamente a realidade, em virtude de igualdade de condições de aplicação do art. 

14. Para Carlos Ayres Britto, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n. 132-RJ no julgamento do Supremo Tribunal Federal que equiparou as 

relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, 

considerou: “Tudo que não está juridicamente proibido, está juridicamente permitido. A 

ausência de lei não é ausência de direito, até porque o direito é maior do que a lei. (esse é o 

conteúdo do inciso II do art. 5.º da nossa Constituição)”.469 

Agora chegamos à parte final de nosso estudo e objetivo proposto desta tese, 

apresentando argumentos jurídicos lógicos e razoáveis que viabilizem a iniciativa popular de 

lei emenda à Constituição, sendo que as respostas decisivas se encontram na própria 

Constituição de 1988 e devemos apenas os requisitos, que passamos a propor e apresentar: 

1.º) Somente os cidadãos brasileiros natos podem ser sujeitos de direito ativos 

legítimos para iniciar o processo legislativo de Emenda à Constituição; 

2.º) Propor os requisitos necessários para iniciar o projeto de Emenda 

Constitucional popular pelo cidadão, identificando seu número, nome e título de eleitor, 

necessários a legitimar o direito de iniciativa popular dessa espécie normativa. 

 
                                                           
469  Voto na ADPF 132 do relator Carlos Ayres Britto. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/ 

paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em: 1 jul. 2012. “EMENTA: 1. ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO 
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA 
ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF n. 132-RJ pela ADI 
n. 4.277-DF, com a finalidade de conferir ‘interpretação conforme à Constituição’ ao art. 1.723 do Código 
Civil. Atendimento das condições da ação”. 



254 
 

Iniciemos pela apresentação dos fundamentos constitucionais de iniciativa popular 

de emenda constitucional sem mudar o ideário constitucional de nossa Constituição e de nossa 

comunidade que é o Estado Democrático de Direito. 

5.2 Fundamentos constitucionais para a iniciativa popular de emenda constitucional: 

a soberania popular, Estado Democrático de Direito e cidadania 

 Resgatando historicamente o fenômeno da cidadania, usado para designar os 

direitos relativos ao cidadão, temos que analisá-lo desde a Grécia antiga até o Estado 

Contemporâneo. É importante observar que a etimologia do verbete “cidadão” remete à 

“cidade” do latim civitas (homem livre – cidade) e activa civitas (ação do homem livre na 

cidade e Estado), segundo a lição de Alberto de Magalhães Franco Filho,470 que, no mundo 

romano, corresponde a polis, a cidade-Estado dos gregos, já referendada anteriormente na 

análise do Poder no Capítulo I. 

Isto significa que, na origem, a ideia de cidadão diz respeito à ideia da liberdade e 

da igualdade de que dispunha uma determinada pessoa nascida em uma cidade (polis), em 

contraposição a exclusão de outras, como mulheres,471 estrangeiros (ou “metecos” na 

antiguidade), escravos, entre outras que não tinham direito à participação nas tomadas de 

decisão políticas na comunidade. Logo, conclui-se com base na opinião de Arno Dal Ri 

Júnior, que a concepção era “Concepção restritiva, de exclusão, nem todos eram tidos como 

homens livres”.472  

 
                                                           
470  FRANCO FILHO. Alberto de Magalhães. Revista da Faculdade de Direito. UFG, V. 32, n. 1, p. 149-164, 

jan. /jun. 2008. Disponível em: <www.revistas.ufg.br/index.php/revfd/article/download/12118/8037>. 
Acesso em: 2 jul. 2012. 

471  DVD. HELENA DE TRÓIA. Filme dirigido por John Kent Harrison escrito por RonniKern. 2003. A bela 
mitológica Helena [...] apresenta uma nova abordagem para alguns dos mais importantes episodias da 
epopéias grega. 

472  DAL RI JR, Arno. Cidadania e nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais: regionais:globais. Ijuí: 
Unijuí, 2002.p. 26-27. 
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Na Grécia clássica, em especial em Atenas, as pessoas que tinham cidadania eram 

as pessoas nascidas de um pai cidadão e de uma mãe que fosse filha de cidadão grego.473 Nas 

cidades-Estado gregas da antiguidade, ter cidadania e ser qualificado como cidadão grego 

significava pertencer a uma comunidade politicamente organizada,474 em que se detinha 

direitos dentre os quais o poder de participar da vida comum no seio econômico, religioso, 

militar475 e político da comunidade a que pertencia.476 Diferentemente da cidade-estado 

Esparta, Atenas era democrática e a comunidade estava esquematizada da seguinte forma:  

Eupátridas: Grupo de cidadãos gregos atenienses, politicamente dominante, 
formava 10% da população. Eram os cidadãos com direitos políticos para 
participar da democracia direta, sendo tais direitos transferidos de pai para 
filho. As mulheres477 gregas não faziam parte dos grupos de cidadãos com 
decisões políticas. 

Georgóis: Camada dos pequenos proprietários gregos. A situação de 
pobreza deste grupo é tanta que muitos se transformam em escravos por 
dívidas. 

Demiurgos: São os trabalhadores gregos urbanos. 

Thetas: Grupo de pessoas gregas marginalizadas e sem terras. Muitos se 
dedicam às atividades comerciais, pouco valorizadas. 

Metecos: Comerciantes estrangeiros, não participavam da vida política, é 
dizer, não eram cidadãos e, portanto, não tinham direitos políticos e não 
participavam das tomadas de decisão da cidade, somente os atenienses natos 
tinham este direito, mas não havia discriminação social. 

Escravos: Podiam sê-los por dívidas (gregos por exemplos) ou adquiridos 
em guerras e constituíam a principal força de trabalho, portanto, eram 

 
                                                           
473  Recomenda-se assistir filme DVD Edipo Rey. Una película de PierpaoloPasolini. Filmax home video. 

1967.Los años 20. En una familia burguesa de lombardia, nace un niño recibe de su mujer, su padre, un 
limitar de alto rango, lo abandona. Ya adulto, Edipo, ignorando su verdadera indentidad, asesina a su padre y 
se enamora de su madre sin saber quién es. Inspirada en la tragedia de Sófocles. 

474  DVD. Hercules – fatos da mitología grega. Dirigido por Pietro Francisci, escrito por nio de Concini.1959. 
edição especial. Classicline. 

475  DVD. Ulysses. Dirigido por Mario Camerini. Adaptação da obra de Homero. Condenado a uma jornada 
através do mar depois da Guerra de Tróia, Ulisses enfrenta diversos adversários no seu caminho para rever a 
sua esposa Penélope.  

476  DVD Sócrates. Dirigido por Roberto Rosselini. 1971. Um dos maiores filósofos da Humanidade (470-333 
a.C.). traz ainda um revelador depoimento de Roberto Bolzani, professor de Filosofia (USP) e especialista 
em filosofia socrática. 

477  DVD A Lenda de Eneas. O ano X da Guerra de Tróia, Enéas e Paris sucedem Hector como os comandantes 
dos poderosos exércitos de Tróia. 



256 
 

produtores da riqueza no mundo grego antigo e eram excluídos dos direitos 
políticos.478 

 
                                                           
478  GONÇALVES JR., Jerson Carneiro. A Constituição brasileira de 1967, O Ato Institucional n. 5, Lisístrata. 

In: GARCIA, Maria (Coord.). Direito constitucional intertextual – O teatro na cultura jurídica. São Paulo 
Memória Jurídica, 2010. p. 40 e ss. 

  A constituição política-administrativa de Esparta, atribuída a Licurgo apresenta a seguinte organização: 

 Desta forma, Esparta passou a apresentar o seguinte quadro social: 

 Espartanos ou Espartiatas: grupo dominante de cidadãos com direitos políticos e educação militar (terrestre); 
deveriam, durante toda a vida, estar à disposição do exército ou dos negócios públicos; 

 Periecos: homens livres (não cidadãos), porém sem direitos políticos e que se dedicavam aos trabalhos rurais 
e urbanos; 

 Hilotas: os escravos pertencentes ao Estado, e sem nenhum direito político. 

 Os cidadãos espartanos receberam a educação militar que desenvolveu a xenofobia, ou seja, uma aversão aos 
estrangeiros, e o laconismo, que significava o não desenvolvimento do senso crítico de seus cidadãos. Gal 
Roger sobre a educação espartana de seus cidadãos escreve: “Tinha em vista fazer soldados corajosos, 
fortes, obedientes à lei, dedicados à pátria. No plano moral ocupava-se sobretudo da formação do caráter e 
do cidadão.[...] Esse povo de soldados, invasores dóricos instalados num domínio inimigo, só podia viver 
num perpétuo cuidado no meio de cem mil hilotas, camponeses subjugados, e de duzentos e cinquenta mil 
periecos, messênios, representando a população primitiva desprovida de qualquer direito político, que os 
vinte e cinco mil espartanos tinham vencido. Constantemente ameaçada de ser submersa por aqueles que 
dominava, a aristocracia conquistadora, proprietária e militar, tinha se recusado a exercer qualquer outra 
atividade que não fosse a das armas. É esta a razão porque, na comunidade de soldados que tinha 
constituído, a educação só podia ser desportiva, militar e cívica. Tinha em vista fazer soldados corajosos, 
fortes, obedientes à lei, dedicados à pátria. No plano moral ocupava-se sobretudo da formação do carácter e 
do cidadão. Dos sete aos vinte anos, nos campos de juventude e sob a direcção de professores designados 
pelo Estado, o jovem era exercitado na ginástica, na caça, nos exercícios militares; era submetido a um 
regime de vida sóbria e frugal, a uma disciplina rigorosa em que as dificuldades e o sofrimento tinham um 
valor de endurecimento. As marchas forçadas, as privações, a alimentação frugal, a incitação à obtenção dos 
próprios alimentos, mesmo pelo roubo, o exercitar-se em suportar os golpes, e a vida em comum, deviam 
formar estes cidadãos habituados à disciplina e cujo valor militar ficaria célebre ao longo da história. Além 
disso, pouca formação intelectual; o espírito é sacrificado ao corpo e a única arte autorizada é a música 
religiosa ou guerreira, porque reforça a educação patriótica. Os poemas de Homero e alguns cantos 
guerreiros é tudo o que um Espartano conhece da arte. Nesta perspectiva, o indivíduo não conta ou só conta 
em função do grupo. Os únicos valores considerados são os colectivos; o poder total do Estado exerce-se 
tanto sobre a criança como sobre o homem feito. Desde o seu nascimento que a criança depende do Estado; é 
o conselho dos anciãos que decide se pode viver ou deve morrer: como a cidade não pode ter cidadãos 
enfermos ou débeis, condenava os recém-nascidos fracos ou defeituosos a serem abandonados e expostos 
nos flancos do monte Taígeto, de igual modo, se o indivíduo corria o risco de não ter meios para viver, por 
ser indivisível o lote patrimonial das terras, era-lhe retirada a cidadania e lançado nas fileiras dos periecos. A 
mesma razão estatal levou Esparta a ocupar-se da educação das raparigas, pois era necessário fazer delas 
seres também vigorosos e tão submetidos ao interesse comum como os homens. A educação é inteiramente 
semelhante a dos rapazes. Tomam parte nos mesmos exercícios e com eles aprendem a cantar, dançar, lutar, 
lançar o dardo. Têm de fazer-se mulheres robustas, capazes de ter os seus filhos sãos e fortes e de preferir a 
pátria aos seus filhos ou maridos. Aos dezoito anos os jovens tornam-se “aspirantes”; exercitam-se na prática 
bárbara da Krypteia que consiste em surpreender e matar os hilotas. Aos vinte anos entram no exército, mas 
a sua formação continua até aos trinta anos e os exercícios militares duram toda a vida. Assim, também em 
Esparta, são considerações políticas e econômicas que determinam e explicam todo o sistema educativo: 
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Na cidade-Estado de Atenas, os cidadãos gregos poderiam ser desiguais em 

talentos pessoais, na inteligência e outros atributos da personalidade, mas na polis, garantia-se 

a igualdade a cidadania aos cidadãos gregos atenienses aos que eram considerados e 

classificados como cidadãos gregos. Contudo, podemos perceber pelo esquema da 

comunidade apresentado, que a cidadania grega antiga era exercida exclusivamente pelos 

cidadãos homens gregos natos, adultos, livres e nascidos no território da Cidade-estado.  

A concepção de democracia, do Grego demos e kratein, ressalta Friedrich Müller, 

remonta a Péricles onde o “[...] ‘demos’ abrange tão somente todos os homens atenienses 

livres, aptos para a guerra, contribuintes e domiciliados há muito tempo”.479 Logo, reitera-se 

que a cidadania grega antiga era restritiva e excludente. Assim, as características da polis 

grega (aqui denominada Estado) democrática ateniense eram: 1) Uma democracia direta 

limitada, porque só cidadãos, homens, gregos participavam no governo democrático da polis 

(governo da cidade – cerca de 10% da população da polis, sendo excluídos as mulheres 

gregas, os estrangeiros e os escravos); 2) Os cidadãos homens gregos participavam 

desempenhando cargos e os acessos a eles eram por meio da eleição, do sorteio, entre 

outras.480 Croizet ao analisar a dimensão da cidadania em Atenas e sua comparação com os 

estados modernos destacou:  

 
                                                           
 

uma aristocracia puramente militar, vivendo pobremente do trabalho das populações escravizadas sem nunca 
se deixar enfraquecer pelo contacto com os vencidos, submeteu o indivíduo a fins considerados superiores a 
qualquer outro traço distintivo: já não é a religião que determina a educação, mas o Estado; e toda a 
educação tem por fim pôr o indivíduo completamente ao serviço da colectividade.” (GAL, Roger. História 
da educação. 2. ed. Lisboa: Veja, 1976. p. 34-35). 

479  MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003. p. 83. 

480  Segundo a doutrina, o Estado democrático ateniense teve as seguintes instituições: 

 1) Assembleias 

 Eclésia (assembleia de todos os cidadãos);  

 Bulé (conselho dos 500);  

 2) Tribunais:  

 Areópago (supremo tribunal);  

 Helieu (tribunal de 600 juizes);  

 3) Magistraturas:  
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Uma diferença muito mais importante entre Atenas e os estados modernos é 
a que provém da diminuta extensão das cidades e do restrito número dos 
cidadãos. Atenas era, em meados do quinto século, a maior cidade do 
mundo grego; mas não era uma grande cidade no sentido moderno da 
expressão. O território da Ática jamais contou mais de cento e cinquenta a 
duzentos mil habitantes, além dos metecos e dos escravos. A cidade 
propriamente dita encerrava, talvez, o terço ou a quarta parte. Isso já parecia 
excessivo à maior parte dos filósofos políticos da Antiguidade. Aristóteles 
diz que se pode tampouco fazer uma cidade com dez cidadãos como com 
cem mil. Em confronto com os nossos estados modernos, é pouca coisa, e 
esse fato tem grande importância, pois o jogo das instituições só assim se 
pode explicar. A Ática era bastante pequena para que os camponeses 
pudessem em certos dias vir à Agora, como os nossos campônios vão ao 
mercado da cidade vizinha. Todos se conheciam, mais ou menos. Sabia-se 
quais eram os pais, a fortuna, a reputação de cada um. Era algumas vezes 
uma vantagem; era também um inconveniente. A bisbilhotice era fácil nesse 
pequeno núcleo curioso e tagarela, e as dissensões não podiam deixar de ser 
vivas e frequentes. Uma parte da atividade dos cidadãos se aplicava nos 
demos. Mas possuíam apenas atribuições municipais e religiosas. As tribos 
tinham uma existência bastante artificial. A verdadeira vida política achava 
concentrada na cidade propriamente dita e exercia-se em Atenas.481 

Já em Roma (como mencionamos anteriormente analisaremos basicamente o 

período republicano), dentro do quadro da cidade antiga e da ideia coletiva que submete os 

cidadãos romanos e as demais pessoas ao interesse do Estado Romano antigo, Cícero em sua 

obra Da República,482 destaca que a formação do cidadão romano tem um caráter cívico, no 

sentido de que visa a cidade-Estado, a formação da vida política, esta relacionada à vida 

militar onde o soldado romano é o cidadão submetido à disciplina ditada pelo Estado romano. 

Segundo Maria Luiza Corassin “O civis optimoiure, o cidadão completo, dispõe do direito de 

voto (iussuffragii) e do direito de ser eleito magistrado (iushonorum)”.483 

 
                                                           
 
 Estrategos (poder executivo);  

 Arcontes (poder religioso). 

481  CROIZET; Figueiredo, Genuíno Amazonas. A cidadania na Grécia e em Roma. Senado Federal. Ministério 
da Ciência e da Tecnologia.Brasília, 1997. p. 9-11. 

482  CÍCERO, M. T. Da República. Tradução de Amador Cisneros. 2 ed. São Paulo, Abril Cultural (Os 
Pensadores), 1980, p. 137-180. 

483  CORASSIM, Maria Luiza Corassin. O Cidadão romano na República. Projeto História, São Paulo, n.33, p. 
271-287, dez. 2006. Disponível em: <http://www.pucsp.br/projetohistoria/downloads/volume33/ 
artigo_13.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2012. 
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A vida cívica é o conjunto dos direitos e deveres comuns a todos os cidadãos, sendo 

regulada por regras consuetudinárias. O cidadão tem três características: 1) nos deveres militares, 2) 

nos deveres fiscais e, por fim, 3) na participação das tomadas de decisão políticas e no exercício de 

certos cargos. Assim segundo Maria Luiza Corassin “O cidadão é um soldado que pode ser 

mobilizado a qualquer momento quando preciso, um contribuinte e um eleitor”.484 

Na fase inicial da República romana que influenciou a vida dos cidadãos romanos, a 

comunidade romana era dividida em 4 classes sociais: Patrícios, Clientes, Plebeus485 e Escravos. 

Posteriormente, a comunidade romana antiga sofreu influência cultural de outros povos, como os 

gregos, especialmente os determinados gregos chamados de pedagogos, que ensinavam para as 

famílias ricas a língua, filosofia, a literatura grega e outros conhecimentos (como ocorreu com 

Aristóteles na formação educacional de ‘Alexandre, O Grande’).486Ser cidadão romano dispunha 

uma série de direitos e deveres, que variam no curso da história do próprio estado romano, que, 

diferentemente dos gregos, instituiu diferentes espécies de cidadania romana.487 

 
                                                           
484  CORASSIN Maria Luiza. O cidadão romano na República. Disponível em: <http://www.pucsp.br/ 

projetohistoria/downloads/volume33/artigo_13.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2010. 

485  Leis importantes obtidas pela plebe foram: 

 Leis das Doze Tábuas (450 a.C.) – juízes especiais (decênviros) decretariam leis escritas válidos para 
patrícios e plebeus. Embora o conteúdo dessas leis fosse favorável aos patrícios, o código escrito serviu para 
dar clareza às normas, evitando arbitrariedades. 

 Lei Canuléia (445 a.C.) – autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. Mas na prática só os plebeus 
ricos conseguiam casar-se com os patrícios. 

 Lei Licínia – Aboliu a escravidão por dívidas e ainda concedeu aos plebeus a participação no consulado. 

 Lei Ogúlnia (300 a.C.) – Com essa lei os plebeus adquiriram o direito de exercer a Magistratura de Pontífice 
Máximo. 

 Lei Ortênsia – Os plebeus conseguiram que as leis aprovadas pela Assembleia da Plebe (ComitiaPlebis) 
tivessem validade para todo o Estado. Essas decisões foram chamadas de plebiscito, o que significa “a plebe 
aceita”. 

486  DVD. Alexandre O Grande. Escrito e dirigido por Robert Rossen. Classicline. 1956. 

487  Espécies de cidadania romana antiga: Apesar de que os tipos de cidadania legal (e os direitos e deveres 
relacionados) variaram por meio da história de Roma, os seguintes foram bastante comuns:  

 Cives Romani  

 Cidadãos romanos plenos. Só eles podiam aceder à totalidade dos benefícios e protecções que a lei romana 
outorgava (por exemplo, só os cidadãos romanos podiam usar uma toga). Estes civis dividiam-se 
basicamente em duas “classes”: os “non optimo jure” -quem só tinham alguns direitos, tais como o direito ao 
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Muitos dos direitos conferidos aos cidadãos romanos davam permissão ao acesso 

aos cargos públicos, a possibilidade de participar das assembleias políticas da cidade de Roma 

e diversos benefícios de carácter fiscal, a possibilidade de ser sujeito de direito privado (jus 

civile). Durante o período da República, posterior à época do Império, os cidadãos do Estado 

Romano posterior à fase inicial da república podiam ser classificados nos seguintes grupos:  

Aos homens livres ou cidadãos (no sentido de serem habitantes ou nascidos em 

Roma), que gozavam dos direitos, se atribuía o status de cidadão. Essa condição podia, em 

certas circunstâncias, perder-se em caso de traição ao estado romano. Os “nativos”: aqueles 

que viviam ou proviam de territórios conquistados originalmente por Roma, habitantes de 

estados aliados ou “clientes” (dependentes) incluindo colónias de Roma, a quem se outorgava 

uma forma limitada de cidadania, que, na prática, consistia em uma espécie de cidadania de 

segunda classe.  

As mulheres constituíam uma classe aparte – cujos direitos variaram, como os da 

cidadania, através do tempo. As mulheres, qualquer fosse seu status, nunca teve a totalidade 

dos direitos cidadãos que eram outorgados aos varões. Como as gregas não podiam, por 

exemplo, votar ou ser eleitas em cargos de eleição. Na prática, as mulheres estavam sujeitas 

ao controle quase absoluto de seus “pater famílias”, os que, pelo menos durante um período 

histórico, tinham inclusive o direito a obrigá-las a se divorciar e depois voltar a desposar. – 

durante a República e entre as classes altas era prática comum utilizar os casais para 

consolidar relações políticas. Tinham, no entanto, o direito de propriedade pessoal.  

 
                                                           
 

comércio e propriedade (jus commercii) e eventualmente ao casal com outros cidadãos/as romanos (jus 
connubii), e os “optimo jure”, quem adicionalmente tinham direito a voto (jus suffragiorum) e a ser eleitos a 
postos na administração publica (jus honorum).  

 Cives Latini  

 Este grupo estava constituído por aqueles que eram habitantes da Une Latina, quem estavam regidos pelo 
“direito latino” (jus latii). Tinham o direito a propriedade e comércio e o direito a livre movimento e 
assentamento em Roma (jus migrationis) mas não a se casar com cidadãos romanos. Apesar que a 
designação original designava a quem cujos ancestros proviam das terras da Une Latina eventualmente o 
termo chegou a designar uma classificação legal: libertos e aqueles cives presos de alguns crimes e inclusive 
civis que se assentavam em colónias latinas foram dados o estatus de latinos” pela lei. Posteriormente, o 
Edicto de Latinidad de Vespasiano estendeu esta classificação aos habitantes de Hispania. 
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Escravos: os escravos eram considerados propriedade e possuíam só alguns -e 

muito limitados direitos (podiam comprar sua liberdade ou a obter por decreto do 

proprietário). Os escravos podiam ser vendidos, maltratados, mutilados, violados, torturados 

ou mortos à vontade de seus proprietários. A morte -pelo proprietário ou algum outro- de um 

escravo, era tratada como um assunto de destruição de propriedade, não como um homicídio.  

No entanto, um escravo libertado (um liberto) obtinha cidadania completa.Como 

se percebe, diferentemente do Estado grego, o estado romano concedia488 ou cassava489 a 

cidadania romana aos estrangeiros em virtude da necessidade e do problema de expansão, seja 

territorial como comercial, entrando em contato com povos que tinham de tolerar a série de 

privilégios que lhe eram negados. A concessão da cidadania romana era um instrumento de 

 
                                                           
488  Concessão do Estado Romano da cidadania romana para estrangeiros: 

 - A cidadania outorgava-se automaticamente a todos os filhos de um casal legal de um cidadão romano.  

 - Os escravos libertados obtinham a cidadania, no entanto, mantinham algumas formas de obrigações com 
seus antigos amos, transformando-se em clientes.  

 - Os filhos dos escravos libertados eram cidadãos de direito próprio.  

 - A cidadania foi eventualmente concedida àqueles que não tinham nascido em Roma em 212 d.C. pelo 
imperador caracalla.  

 - O direito de cidadania estendeu-se, gradualmente, aos habitantes das províncias latinas.  

 - Aqueles que serviam em corpos militares baixo as ordens de romanos (auxiliares militares) adquiriam 
cidadania, a que se transmitia a seus filhos.  

 - Podia-se conseguir cidadania por serviços “extraordinários” a Roma.  

 - A cidadania podia-se comprar, ainda que o preço era muito alto.  

 - Eventualmente fez-se costume considerar cidadãos romanos aos habitantes de províncias (países) 
completos que tinham mantido laços de amizade e comércio com Roma por longo tempo. Geralmente isto 
era uma espécie de prêmio ou reconhecimento de uma realidade político social, no entanto, às vezes era uma 
maneira de conseguir fins políticos. Finalmente, o Edicto de Caracall outorgou cidadania a todos os 
habitantes livres do Império.  

 Perda da cidadania romana 

 - Se um indivíduo cometia traição ao estado romano. 

489  Cassação da cidadania romana – Se uma pessoa transladava-se voluntariamente a viver em alguma outra 
cidade ou estado.  
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controle político, além de ser uma ferramenta de poder ao Estado romano.490 Nesse sentido 

Wilba Bernardes, ressalta: 

Desde os fins da República, a tendência de Roma é no sentido de estender, 
paulatinamente, a cidadania a todos os súditos do Império. Assim, em 90 
a.c., a lex Iulia a concedeu aos habitantes do Latium; um ano depois, a lex 
Plautia Papiria a atribuiu aos aliados de Roma; e, em 49 a.c., a lex Roscia 
fez o mesmo com relação aos habitantes da Gália Transpadana.491 

O conceito romano de cidadão e da cidadania romana como processo natural de 

todo vernáculo jurídico, ampliou-se por meio da história antiga. Esta modificação e evolução 

do conceito decorrente da cidadania e do que seja cidadão, pode ser observada por uma 

necessidade de uma extensão de direitos a setores cada vez mais amplos decorrente da 

expansão da área de aplicação do direito romano, que originalmente regia só na cidade e 

terminou sendo entendida como aplicável a todos os habitantes do “mundo conhecido”, sem 

consideração de sua nacionalidade ou condição social.  

Entretanto, no período em que se sucedeu à queda do Império Romano (séc. V), 

houve uma perda no significado de cidadania, tal como herdado da Antiguidade clássica 

Grega e da própria comunidade romana, posto que as questões relativas à política cederam 

espaço à preocupação com outras questões, como, por exemplo, o plano religioso conforme 

destaca Hannah Arendet,492 o que fez com que Roma concedesse cidadania romana para 

determinados estrangeiros. 

Adentrando no período denominado Idade Média, onde as relações jurídicas 

foram determinadas pela dependência pessoal de obrigações mútuas e motivada em ato 

jurídico sacramental, que apresentava dois sujeitos importantes: o vassalo, que em troca de 

proteção, segurança individual e econômica, oferecia trabalho e auxílio ao suserano, que, 

reciprocamente, investia o vassalo no benefício, elemento real e econômico dessa relação 

 
                                                           
490  Lex Iulia que foi precedida pela célebre Guerra Social (91-88 a.C.), a concessão da cidadania, aos habitantes 

da Península Itálica e da Gália Cisalpina. 

491  BERNARDES. Wilba Lúcia Maia. Da nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1995. p. 23 e 27. 

492  ARENDT, Hannah. A condição humana. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. p. 43. 
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feudal estamental e fracionamento do Poder. A cidadania, neste contexto histórico, foi 

inexistente, pois a classificação da comunidade é a hierarquização das estruturas em classes 

sociais, sendo o status a distinção de classes, não havendo um “código uniforme de direitos e 

deveres”, que regulasse a participação de pessoas na comunidade, inexistindo igualdade, que 

se contrastaria com a desigualdade de classes, ressalta Thomas Humphrey Marshall.493 

No período medieval, em decorrência da índole de hierarquia das estruturas em 

classes sociais dita estamental, estagnou-se a evolução do termo “cidadão”, ou ainda podemos 

dizer inexistiu, em decorrência do exercício dos direitos decorrentes da cidadania. O homem 

medieval, ou era vassalo, ou servo, ou suserano na sociedade estamental; jamais foi cidadão 

detentor de cidadania.  

O relacionamento estamental ficou entre senhores e vassalos, o que dificultou 

nesse período histórico a definição do conceito correto cidadão e de cidadania. O ser humano 

ocidental medieval era classificado pelo nascimento como vassalo, ou servo, ou suserano; 

jamais foi cidadão. As referências de cidadão e cidadania dos gregos e romanos estariam 

“estagnados e suspensos” e seriam renascidos com a formação dos Estados Modernos, a partir 

de meados do século XVII. 

A relação entre Estado e cidadão nesse período só começou a ser modificada no 

contexto do renascimento urbano e da formação dos Estados Nacionais. Esta fase, conhecida 

como Baixa Idade Média, foi a responsável pelo ressurgir da ideia de um Estado centralizador 

do Poder e, por consequência, da noção clássica de cidadão e cidadania, ligada à concessão de 

direitos políticos e do exercício desses direitos nas tomadas de decisão políticas. 

No entanto, se havia o fracionamento do poder na Idade Média, existia uma nova 

força o aspirando à unidade: a Igreja. Nesse período, as relações de poder entre cidadão e 

Estado, antes reguladas pelo Império Romano, passaram a ser reguladas e controladas 

juridicamente pelos ditames da Igreja, em especial a Católica cristã. A doutrina filosófica 

cristã ocidental, ao alegar e divulgar a liberdade e igualdade de todas as pessoas naturais, 

 
                                                           
493  MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 64. 
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provocaram modificações radicais nas concepções do Poder, do Direito e do Estado. Segundo 

Dalmo de Abreu Dallari, o cristianismo torna-se “a base da aspiração à universalidade”.494 No 

final da Idade Média constrói-se o conceito de igualdade social, fundado pelo Cristianismo, 

apesar de persistir, na prática, a estrutura social de dominação pelos senhorios e desigualdade 

social pela comunidade estamental. 

Iniciava-se, assim, uma nova relação entre o exercício do Poder, da política, da 

economia, da religião e consequentemente da comunidade, dado o dinamismo que o 

fenômeno do capitalismo provocou. Houve espaço para o fortalecimento de uma burguesia 

mercantil que aspirava aos mesmos direitos destinados aos estamentos privilegiados. O 

protestantismo, que teve como fundador Martin Lutero, contribuiu para a relação da religião 

com o capitalismo. Segundo Max Weber, analisando essa relação, o trabalho gera riqueza, e 

assim sucessivamente a ascensão econômica e a salvação seriam alcançadas individualmente, 

mediante esforço próprio, conforme destaca: 

E foi exatamente por achar suspeita a tendência da autodisciplina ascética 
para levar à salvação pelo trabalho que ele e sua Igreja viram se forçados a 
manter se sempre mais alertas. Assim, a mera ideia de vocação, no sentido 
luterano, tem uma importância no mínimo discutível para os problemas do 
nosso interesse, e isso era tudo o que devíamos determinar aqui? Contudo, 
isto não significa que mesmo a forma luterana de renovação da vida 
religiosa não tenha tido algum significado prático para o objeto de nossa 
investigação, mas muito pelo contrário. Apenas quer dizer que o significado 
não pode evidentemente ser derivado diretamente da atitude de Lutero e de 
sua Igreja diante das atividades seculares, e talvez tampouco possa ser 
facilmente associada a outros ramos do protestantismo. Será oportuno 
olharmos de perto para aquelas formas nas quais a relação entre a vida 
prática e a motivação religiosa, para que possa ser percebida mais 
facilmente do que no Luteranismo. Já chamamos a atenção para o papel 
importantíssimo do Calvinismo e das seitas protestantes na história do 
desenvolvimento do capitalismo. Assim como Lutero encontrou em 
Zwinglio um espírito atuante diferente do seu próprio, seus sucessores o 
encontraram no Calvinismo. E o Catolicismo vê, até os dias de hoje, o 
calvinismo como seu real oponente. 

[...]  

A verdadeira objeção moral é quanto ao afrouxamento na segurança da 
posse, ao gozo da riqueza com o ócio consequente e às tentações da carne e, 
acima de tudo, ao desvio da busca de uma vida de retidão. De fato, a posse é 
condenável apenas por envolver tais perigos de relaxamento. Pois o eterno 
repouso dos santos se encontra no outro mundo; o homem sobre a terra 

 
                                                           
494  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, cit., 2005, p. 28-29. 
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deve, para ter certeza deste estado de graça, “trabalhar naquilo que lhe foi 
destinado, ao longo de toda sua jornada. Não são o ócio e o prazer, mas só a 
atividade que serve para aumentar a glória de Deus, conforme a clara 
manifestação de Sua vontade. 

A perda de tempo é, pois, em princípio, o mais funesto dos pecados. A 
duração da vida humana é por demais curta e preciosa para garantir a 
própria escolha. A perda de tempo na vida social, em conversas ociosas, em 
luxos e mesmo em dormir mais que o necessário para a saúde, de seis até o 
máximo de oito horas, é merecedora de absoluta condenação moral.” Não se 
trata, pois, de reafirmar, com Franklin, que tempo é dinheiro, mas a posição 
é verdadeira em certo sentido espiritual. Ela é infinitamente valiosa, pois 
cada hora perdida é perdida para o trabalho de glorificação a Deus. 

[...] Assim, a riqueza seria eticamente má apenas na medida em que venha a 
ser uma tentação para um gozo da vida no ócio e no pecado, e sua aquisição 
seria ruim só quando obtida com o propósito posterior de uma vida folgada 
e despreocupada. Mas como desempenho do próprio dever na vocação, não 
só é permissível moralmente, como realmente recomendada.495  

Além disso, esse período proporcionou o desenvolvimento dos princípios teóricos 

que instauraram tanto o Absolutismo Monárquico, quanto a moderna noção de cidadania. 

Surgem assim os primeiros teóricos da soberania com fundamento na teoria jusnaturalista e 

contratualista com a seguinte consequência: O cidadão torna-se súdito no Estado Moderno. 

Nesse sentido Ingo Wolfgang Sarlet destaca que “os direitos fundamentais passaram por 

diversas transformações, tanto no que diz com o seu conteúdo, quanto no que concerne à sua 

titularidade, eficácia e efetivação.”496 

Nesse sentido rompe-se o absolutismo, com as chamadas Revoluções burguesas 

(americana, francesa497 e outras) consagradas pela história e doutrinadores, instituindo o 

estatuto jurídico denominado Declaração (Americana e francesa), raiz daquilo que se pode 

chamar do direito constitucional do Estado Moderno, momento de ascensão do poder político 

da Burguesia (que já detinha o poder econômico e agora o poder político), nascida no século 

XI, lutando contra os excessos e arbitrariedades dos senhores feudais, contra os privilégios e 

abusos da nobreza. A patente exclusão social das pessoas da comunidade representada pela 

imobilidade social caracterizou-se na França, que segundo Michel Miaille: 
 
                                                           
495  WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 9. ed. São Paulo: Livraria Pioneira, 1994, p. 

37 e 77. 

496  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004. p. 52-53. 

497  DVD. Les Misérables. Columbia Pictures. Um filme de Bille August.1998. 
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 Pode-se simbolizar esta estrutura política por uma pirâmide. Cada uma das 
ordens (clero, nobreza, terceiro estado) é a expressão de uma função no seio 
da sociedade. O clero é encarregado do culto e das atividades que lhe estão 
ligadas no espírito da época (ensino, saúde, assistência, etc.); à nobreza 
incube a obrigação de administração e de defesa do grupo social; o terceiro 
estado ocupa-se da vida econômica da sociedade.498 

O importante nesse período e o que mais se valorizou em ambas as declarações 

promulgadas são os institutos jurídicos da liberdade, da igualdade em uma concepção muito 

ampla, classificada pela doutrina constitucional como primeiro dos direitos naturais. Ingo 

Wolfgang Sarlet ressalta que “os direitos fundamentais constituem construção definitivamente 

integrada ao patrimônio comum da humanidade bem como demonstra a trajetória que levou à 

sua gradativa consagração no direito internacional e constitucional”.499 

Em 1776, os Estados Unidos proclamaram a sua independência das antigas treze 

colônias inglesas, outorgava-se aos homens o direito de buscar e conquistar a felicidade, 

conforme se desprende do prólogo da Declaração de Independência dos Estados Unidos 

elaborado por Thomas Jefferson, in verbis: “Consideramos estas verdades como evidentes por 

si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos 

inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade”.500 

E no primeiro momento, celebraram um tratado que foi denominado acordo de 

Confederação para se defenderem juntos contra uma tentativa de recolonização pela 

Inglaterra. Entretanto, esse tipo de união baseada num tratado era muito frágil. Era necessário 

um instrumento jurídico que obrigasse a cada estado parte a cumprir sua obrigação que estava 

prevista. 

 
                                                           
498  MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. 2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. p. 264. Apud 

TRINDADE, 2000. p. 28. 

499  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, cit., p. 25. 

500  MONTEIRO, Juliano Ralo. PEC da felicidade positivará direito na CF. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2010-mai-29/pec-felicidade-positivacao-direito-reconhecido-resto-mundo>. 
Acesso em: 1 jul. 2012. 
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Muitas vezes, as partes não cumpriam de maneira eficaz a limitação de todos os 

poderes políticos, sendo necessário um instituto jurídico que previsse a existência de um 

poder superior para impor o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes. E para 

discutir e resolver esses problemas foi convocado um congresso que se realizou na Filadélfia 

em 1787,501 onde a intenção era aperfeiçoar o tratado. 

Mas os norte americanos foram muito além e superior com a instituição de um 

instrumento jurídico que obrigava todas partes envolvidas. Foi neste momento histórico 

constitucional ocidental que nasceu a primeira Constituição escrita da história da humanidade 

moderna, que é a Constituição dos Estados Unidos de 1787.  

E assim, resolveram juridicamente que a sua União dos Estados membros e dos 

cidadãos seria baseada na Constituição, determinando juridicamente a indissolubilidade do 

estado parte daquele território. Além disso, as principais regras, também eram a proteção dos 

cidadãos e do indivíduo, da sua liberdade e de seus negócios e atividades. Aqui, o conceito de 

Estado e do que seja cidadão, e a limitação do Poder evoluem e denominam essa fase de 

Estado Moderno, ou Constitucionalismo do século XVIII. Segundo Celso Ribeiro Bastos o 

constitucionalismo “veio a ser, então, o movimento ideológico e político para destruir o 

absolutismo monárquico e estabelecer normas jurídicas racionais, obrigatórias para 

governantes e governados”.502 

Então vejamos, qual é o nome dos Estados que se uniram em prol da comunidade 

americana do norte? Não há nome jurídico? Eles não têm nome, eles têm uma descrição: são 

os “Estados Unidos da América”, segundo Dalmo de Abreu Dallari. A Constituição 

americana é o documento básico que proíbe a separação e, ao mesmo tempo, pensaram em se 

livrar do Rei, como existia na Inglaterra, de ter um Rei americano para governar seus 

 
                                                           
501  Recomenda-se assistir o DVD filme de GRIFFITH, David.W. roteirizou e dirigiu o filme “América”, 

1924.Continenal Home Vídeo. Recriando a guerra civil da independência dos Estados Unidos. Nas 
encruzilhadas deste caminho para liberdade estava o capitão Walter Butler que seguindo as determinações da 
Inglaterra, saqueava a colônia com apoio dos índios. O enfoque dado pelo diretor a escravidão e a liberdade 
em nascimento de uma Nação. 

502  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., p. 10-12. 
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cidadãos. Logo, nada de Rei nos Estados Unidos. Isso é uma característica do Estado burguês 

norte americano.  

Tanto é assim, que em nenhuma doutrina constitucional americana encontramos a 

descrição de Rei, Conde, Barão, Visconde para diferenciar seus cidadãos, porque eles nunca 

existiram. Mas entre tantos assuntos contidos nas declarações e Constituições Americanas e 

Francesas que poderíamos destacar mencionamos alguns elementos que Dalmo de Abreu 

Dallari asseverou em homenagem recebida pelo Instituto Brasileiro de Direito Constitucional 

no II Fórum de direito Constitucional em Guarulhos: 

Primeiro Os americanos que instituíram os Estados Unidos basearam na 
filosofia política dos filósofos e teóricos como Montesquieu (1689-1755), 
J.J. Rousseau (1712–1778) John Locke (1632-1704) que eram filósofos que 
falavam na igualdade e na liberdade como direitos naturais. Tanto que o 
lema da revolução francesa que é contemporânea da revolução americana, 
que explodiu poucos anos depois, era igualdade, liberdade e fraternidade 
como direitos naturais da pessoa humana. Logo, na visão burguesa, não é 
necessário intermediário entre o indivíduo e o poder público, pois o 
relacionamento deve ser direto e pessoal. 

Segundo. Vários dos membros da convenção de Filadélfia que aprovaram a 
Constituição eram senhores de escravos e pior, continuaram senhores de 
escravos.503 A democracia americana iniciou-se como a grega antiga. A 

 
                                                           
503  A Carta de lei de 1824 não também protegeu os escravos e tanto sangue derramou em sua luta pela 

liberdade. A lei áurea tão sonhada contra o preconceito social e há tanto tempo assinada não foi o fim da 
escravidão ou dos novos cidadãos brasileiros da monarquia e posteriormente da república. Então, questiona-
se onde está a liberdade que ninguém dessas pessoas viveu, não se esquecendo que negro nascido ou não no 
Brasil também ajudou a construção das riquezas do nosso Brasil como nos Estados Unidos e França. 

 Filmes para compreender melhor a História Constitucional do Brasil: BRAVA GENTE BRASILEIRA. 
DVD vídeo. Europa Filmes, dirigido por Lúcia Murat, 2001. Dolby digital. É um filme que se passa em 
1778 e fala do choque entre duas culturas, de um lado, o português colonizador, deslumbrado e atormentado 
pela visão do Novo Mundo. De outro, o povo indígena, que viu suas terras serem invadidas, suas tribos 
serem dizimadas, mas nem por isso se deu por vencido. Uma história de lutas por liberdade, direitos naturais 
e guerra. Trata da dificuldade de lidar com as diferenças humanas e, sobretudo, da força e fragilidade desta 
que chamamos condição humana. 

 CARAMURU, a Invenção do Brasil. DVD vídeo. Globo Filmes. Dirigido por Anna Barroso, 2001. 
Documentário da invenção de um país chamado Brasil começa em Portugal, onde o pintor Diogo Álvares 
cultiva a arte de embelezar a realidade. Contratado para pintar os mapas que seriam usados nas viagens de 
Pedro Álvares Cabral, Diogo envolve-se com Isabelle, francesa que freqüenta a corte em busca de ouro. A 
cortesã o mapa de Diogo, que é punido e deportado para as costas brasileiras viverá dois amores da História 
do Brasil. Baseado no poema épico Caramuru de Santa Rita Durão. 

 CARLOTA JOAQUINA PRINCESA DO BRASIL. DVD vídeo. Europa Filmes. Dirigido por Carla 
Camurati, 2000. Espanha, 1785. Carlota Joaquina uma infanta que foi prometida para D. João VI, aos 10 
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escravidão durou oitenta anos após a promulgação da Constituição 
Americana que prescreve que todos eram livres e iguais. Entretanto a cor da 
pele tirou a liberdade e a igualdade dos cidadãos americanos. Assim, 
quando os membros burgueses da Convenção de Filadélfia falavam da 
liberdade, estavam falando da sua liberdade. E quando falavam da 
igualdade, era igualdade entre eles.  

Foi necessária a guerra civil da secessão para que acabasse a escravidão e o 
negro passasse a ter status de cidadão estadunidense. Muitas das antigas 
colônias inglesas que se transformaram em Estados americanos ficaram 
com medo e por causa disso é que se instituiu o sistema do federalismo com 
grande autonomia para cada uma das antigas colônias inglesas. E, 
posteriormente, foi submetida à ratificação das Assembléias de cada Estado 
para que ela fosse submetida aos cidadãos estadunidenses e entrasse em 
vigor, praxe esta que se mantem até os dias atuais. Quando o Congresso 
Americano apova uma Emenda constitucional, evita o abuso limitando o 
Poder legislativo (destaca-se que “federalista” tem origem latina que 
significa aliança). 

Terceiro. A partir do começo do século XIX não se fala mais em igualdade, 
mas somente em liberdade entre cidadãos estadunidenses. A Constituição 
dos Estados Unidos e Francesa não prescreveram um rol de direitos 
fundamentais como temos hoje, razão pela qual foi proposta na Assembleia 
de 1789 a Declaração de Direitos da mulher e da Cidadã, porque 
entenderam que havia discriminação entre homens e mulheres como 
cidadãos. As Constituições Americana e Francesa prescreviam a 
organização dos poderes e as limitações dos poderes. Isso passa a ter 
desdobramentos importantes muitos sérios a partir de 1804, data em que a 
França aprova o primeiro Código Civil Francês denominado de código 
napoleônico. O Código Civil reafirma o direito de propriedade como direito 
sagrado. Trata da organização familiar, em que o marido é chefe de família, 
demonstrando que a mulher francesa foi excluída da igualdade, da vida 
pública dos direitos políticos e eleitorais, o que se reproduziu no Estado e 
nas leis americanas e outros ordenamentos. Tanto é assim que, apenas como 
dado histórico, a mulher enquanto cidadã estadunidense só começou a votar 
em algumas eleições estaduais em 1870 e nas eleições nacionais depois de 
1920; só pôde ser juíza a partir de 1946 e a Constituição é de 1791. 

Quarta. Faz-se a afirmação de que o Código Civil era a lei que tratava das 
relações individuais, privadas, patrimoniais. E a Constituição ganhou valor 
inferior. O que interessa é a liberdade individual e a garantia do patrimônio. 
Tanto que a Constituição não tinha uma garantia de direitos fundamentais 
como se tem hoje. 

Essas citações exemplificam questões de cidadania injustas legalizadas no 
século XVIII: escravidão, marido como chefe da sociedade e exclusão da 
mulher dos direitos políticos e outros. Esses são exemplos em que o Estado 
constitucional excluiu da vida pública e da tomadas de decisões políticas, 
pessoas de sua comunidade. Logo esta demonstrando que as pessoas não 

 
                                                           
 

anos de idade recebe o retrato do seu futuro esposo e é obrigada a partir para Portugal levando consigo, 
somente sua herança familiar. Com a morte de D. José, herdeiro do trono português e a declarada insanidade 
de Maria I, Carlota Joaquina e D. João VI herdam a coroa portuguesa. Porém, assustados com a Revolução 
Francesa e aproximação do exército de Napoleão, resolvem fugir para sua colônia: o Brazil. 
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tinham independência econômica, não eram consideradas cidadãs para 
efeito de direitos políticos. Assim, esse Estado Constitucional 
Estadunidense, ao invés de procurar oferecer a independência econômica, 
tirara os direitos políticos. 

Posteriormente a Declaração Americana citada, editou-se a Declaração de Direitos 

do Homem e do Cidadão, de 1789 e, em seu Preâmbulo, informa que se destina a resgatar os 

direitos naturais dos homens, os quais estavam esquecidos. Direitos esses que estão elencados 

no art. 2.º: liberdade, propriedade, segurança e a resistência à opressão. Segundo Mauricio 

Fioravante: 

Las revoluciones del fin del siglo XVIII, primero la americana y después la 
francesa, representan en este sentido un momento decisivo en la historia del 
constitucionalismo, porque sitúan en primer plano un nuevo concepto y una 
nueva práctica que están destinados a poner en discusión la oposición entre 
la tradición constitucionalista y la soberanía popular. […] En el ejercicio del 
poder constituyente estaba contenida una indestructibilidad expresión de la 
soberanía, con la que todo un sujeto colectivo pretendía reconstruir toda una 
nueva forma política.504  

Um aspecto importante é que na primeira Declaração Universal do Homem e dos 

Cidadãos, feita durante a Revolução Francesa de 1789, há a primeira noção coletiva de 

felicidade e é aqui que vai se generalizar o uso das expressões cidadania e cidadão. Como 

bem assevera Dalmo de Abreu Dallari em palestra conferida em homenagem recebida pelo 

Instituto Brasileiro de Direito Constitucional ‘era uma expressão da igualdade’. Agora não há 

mais cidadão barão, visconde, como havia nas monarquias europeias. A pessoa rica ou pobre 

é a cidadã da comunidade daquele Estado Constitucional. Todos são iguais, inclusive na 

participação política, conforme o TÍTULO PRIMEIRO das Disposições fundamentais 

garantidas pela Constituição Francesa de 1791:  

A Assembleia Nacional, desejando estabelecer a Constituição francesa 
sobre a base dos princípios que ela acaba de reconhecer e declarar, abole 
irrevogavelmente as instituições que ferem a liberdade e a igualdade dos 
direitos. Não há mais nobreza, nem distinções hereditárias, nem distinções 
de ordens, nem regime feudal, nem justiças patrimoniais, nem qualquer dos 
títulos, denominações e prerrogativas que deles derivavam, nem qualquer 

 
                                                           
504  FIORAVANTE, Maurizio. La Constitución de los modernos. Constitución. de la antigüedad a nuestros días. 

Traducción de Manuel Martínez Neira. Madrid: Trotta, 2001. p. 103. 
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ordem de cavalaria, de corporações ou condecorações para as quais se 
exigiram provas de nobreza, ou que supunham distinções de nascença, nem 
qualquer outra superioridade senão aquela de funcionários públicos no 
exercício de suas funções. 

Não há mais venalidades, nem hereditariedade para qualquer cargo público. Não 

existe mais, para qualquer parte da Nação, nem para qualquer indivíduo, privilégio algum, 

nem exceção ao direito comum de todos os franceses. Não há mais corporações profissionais, 

de artes e ofícios. A lei moderna não reconhece os votos religiosos, nem qualquer outro 

compromisso que seja contrário aos direitos naturais, ou à Constituição.  

A Constituição garante como direitos naturais e civis que: “1.º Todos os cidadãos 

são admissíveis aos cargos e empregos sem outra distinção senão aquela decorrente das suas 

virtudes e das suas aptidões”. No Brasil permaneceram estas distinções em nosso regime 

constitucional monárquico de 1824, só extinguindo com a promulgação da Constituição 

Republicana de 1891 que na Seção II, Declaração de Direitos, em seu art. 72 prevê: 

 A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual 
e à propriedade, nos termos seguintes: § 2.º Todos são iguais perante a lei. 
A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de 
nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas 
prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho. 

Entretanto, por mais que os documentos constitucionais prescrevessem, não havia 

ainda eficácia jurídica que garantisse aos cidadãos irem junto ao Poder Judiciário ou 

assegurasse o direito previsto nas Constituições citadas. Para que os referidos direitos dos 

cidadãos prescritos na Constituição fossem protegidos pelo Poder Judiciário era necessário 

fazer uma lei ordinária pondo em vigor aquele direito que estava previsto na Constituição.  

Destacamos ainda que a Constituição Americana e Francesa, após a publicação de 

seus Códigos Civis, naquele momento foi superior a Constituição, pois esta passou a ser um 

documento político de boas intenções. Tanto é assim que as teorias de direito eram civilistas e 

não publicistas ou constitucionais. A teoria constitucional só começa a aparecer a partir de 
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1920, o que resultou em uma corrente do direito denominada positivismo jurídico, que 

segundo Michel Troper, é uma locução instituída “em oposição a jusnaturalismo”.505  

Institui-se assim a sinonímia de que direito é lei. A lei, para o Estado Moderno 

preocupa-se com a ordem, a segurança e a estabilidade das instituições e relações jurídicas. 

Jeremiah Bentham, teórico inglês da “grande felicidade”506 citado por Fábio Siebeneichler de 

Andrade, destaca que “a codificação do Direito proporcionaria bem estar507 à comunidade”.  

E o que não estava nesse período histórico na lei não é direito. O que se verifica é 

que a lei é feita por pessoas. Quem faz a lei são os delegados dos cidadãos ativos, logo não é 

mais a lei natural. O cidadão ativo era um privilegiado. Entretanto o cidadão francês ativo 

tinha de ter as seguintes condições, ressalta Dalmo de Abreu Dallari: 

1) Era ser Francês do sexo masculino. 

2) Era não ser empregado de ninguém, pois não tem dependência 
econômica e não pode ter direitos políticos. 

3) Era ser proprietários e que pagasse uma certa taxa, que era elevada. 

Os burgueses se uniram com a classe popular contra os privilégios da nobreza e 

criaram outras categorias de privilegiados. O burguês é o legislador e vai fazer o direito a sua 

conveniência. Isso levou uma revisão da ideia de direito, onde o constitucionalismo liberal 

fixou o modelo de poder representativo do povo, exercido racionalmente em uma democracia, 

contido nas Constituições modernas. Entretanto, a regulação racional do Poder e dos direitos 

dos cidadãos no Estado moderno no modelo liberal de organização não conseguiu atingir seus 

 
                                                           
505  TROPER, Michel. Positivismo. In: ARNAUD, André-Jean. Dicionário enciclopédico de teoria e sociologia 

do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 608. 

506  BENTHAM, Jeremy. The Principals of Morals and Legislation. New York: Prometheus, 1973. p. 151. 
“Utilidade não é a lei. A utilidade é uma qualidade, uma propriedade; uma propriedade como um ato de 
incremento da felicidade; e que seja, de diminuir as dores e de potencializar o prazer. A utilidade é a 
qualidade de muitos tipos de atos. E um comando é um tipo particular de ato. E a lei é um comando” 
(Tradução livre do autor). 

507  DE ANDRADE, Fábio Siebeneichler. Da codificação: crônica de um conceito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997. p. 66. 
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objetivos. Assim o fortalecimento da burguesia traz também o momento ideológico do 

constitucionalismo, denominado liberalismo, na palavras José Joaquim Gomes Canotilho: 

Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do 
governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão 
estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste 
sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica 
de limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de 
constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, 
uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a 
teoria do liberalismo.508 

Começam então, a surgir os movimentos socialistas de operários e sindicalistas, 

que eram combatidos em alguns países ocidentais pelo poder público, tidos como ilegais e 

também um movimento que é sensível denominado “catolicismo socialista” onde o Papa Leão 

XIII (1878-1903) publica a encíclica Rerum Novarum (Das Coisas Novas) que menciona os 

direitos sociais. É um documento político extremamente importante, pois antes as 

Constituições liberais só prescreviam direitos individuais.  

A primeira tentativa de modificação do modelo jurídico do Estado Moderno é a 

Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 compreendeu, segundo os historiadores, duas 

fases distintas: (i) A Revolução de Fevereiro (março de 1917, pelo calendário ocidental, que 

acabou com a autocracia do Czar Nicolau II da Rússia, o chamado último Czar que governou 

o Estado, e procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal e (ii) a 

Revolução de Outubro (novembro de 1917, pelo calendário ocidental), na qual o Partido 

Bolchevi que liderado por lider Lênin, acabou com o governo provisório e impôs a 

revolução e o governo socialista soviético. O resultado desse processo foi a criação da União 

Soviética, que durou até 1991 e que influenciou o direito constitucional ocidental. 

Também há de se salientar a criação da “Conferência de Paz após a Primeira 

Guerra Mundial da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ligada à Organização das 

Nações Unidas (ONU), constituindo na Parte XIII do Tratado de Versalhes que 

posteriormente influenciou as Constituções de muitos países”, referendado por Dalmo de 

 
                                                           
508  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, cit., p. 45-46. 
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Abreu Dallari. São exemplos dessas influências dogmáticas do constitucionalismo social 

histórico, a Constituição Mexicana (1917) e a Constituição Alemã de Weimar (1919) e no 

Brasil: as Constituições de 1934 e que as seguintes repetiram.  

Ainda nesse momento histórico do constitucionalismo, a Constituição é um 

documento jurídico político, mas sem eficácia jurídica para seus cidadãos. No Brasil algumas 

Constituições republicanas, por exemplo, prescreveram, como vimos, plebiscitos, (1937509 e 

1946510) que permitiam a participação democrática do povo nas tomadas de decisões políticas, 

 
                                                           
509  “CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937) 

 GETULIO VARGAS 

 Art 5.º – Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se para anexar-se a outros, 
ou formar novos Estados, mediante a aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas, em duas 
sessões, anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional.  

 Parágrafo único – A resolução do Parlamento poderá ser submetida pelo Presidente da República ao 
plebiscito das populações interessadas. 

 Art 63 – A todo tempo podem ser conferidos ao Conselho da Economia Nacional, mediante plebiscito a 
regular-se em lei, poderes de legislação sobre algumas ou todas as matérias da sua competência.  

  Parágrafo único – A iniciativa do plebiscito caberá ao Presidente da República, que especificará no decreto 
respectivo as condições em que, e as matérias sobre as quais poderá o Conselho da Economia Nacional 
exercer poderes de legislação.  

 Art 174 – A Constituição pode ser emendada, modificada ou reformada por iniciativa do Presidente da 
República ou da Câmara dos Deputados. 

 § 4.º – No caso de ser rejeitado o projeto de iniciativa do Presidente da República, ou no caso em que o 
Parlamento aprove definitivamente, apesar da oposição daquele, o projeto de iniciativa da Câmara dos 
Deputados, o Presidente da República poderá, dentro em trinta dias, resolver que um ou outro projeto seja 
submetido ao plebiscito nacional. O plebiscito realizar-se-á noventa dias depois de publicada a resolução 
presidencial. O projeto só se transformará em lei constitucional se lhe for favorável o plebiscito.  

 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS  

 Art 175 – O primeiro período presidencial começará na data desta Constituição. O atual Presidente da 
República tem renovado o seu mandato até a realização do plebiscito a que se refere o art. 187, terminando o 
período presidencial fixado no art. 80, se o resultado do plebiscito for favorável à Constituição." 

 Art 178 – São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias 
Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais. As eleições ao Parlamento nacional serão marcadas pelo 
Presidente da República, depois de realizado o plebiscito a que se refere o art. 187. 

 Art 187 – Esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida ao plebiscito nacional na forma 
regulada em decreto do Presidente da República.” 

510  “CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 18 DE SETEMBRO DE 1946) 
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mas não tiveram efetividade, posto que não eram autoaplicáveis, pois nunca foram editadas as 

referidas normas que regulamentariam os plebiscitos, já citados no capítulo II.  

Outro exemplo de direto fundamental constitucional que é interessante destacar, é 

o que foi prescrito na Constituição brasileira de 1946, garantindo aos cidadãos trabalhadores a 

participação nos lucros das empresas em que trabalham. Mas como a norma constitucional 

não era autoaplicável isso nunca teve efetividade, pois necessitava de uma lei ordinária que a 

regulamentasse. A Constituição foi promulgada e revogada e nunca editaram a lei ordinária. 

Isso ocorre porque os detentores do poder econômico e político detêm o controle do 

Legislativo na democracia representativa, não permitindo e estimulando o exercício da 

democracia participativa.  

Depois de duas guerras mundiais, que foram provocadas dentre outros motivos 

por desajustes econômicos, sociais e jurídicos, onde houve a legalização das injustiças contra 

a humanidade nas Constituições ocidentais, o direito constitucional modificou para um Estado 

Democrático de Direito. Isso demonstra que esses fatores não são o ideal do direito, mas 

somente de legalidade, que nem sempre produz justiça social. Assim, se era legal, não se 

podia discutir se era justo ou injusto. No século XX outras correntes nasceram decorrentes do 

catolicismo social. Quando se chega ao final da guerra 1945, foi o momento da criação da 

ONU, com objetivo de buscar a paz no mundo, em consequência das guerras mundiais.  

O mundo e o direito ocidental estavam se esfacelando, os cidadãos dos países 

europeus e pessoas de outras nacionalidades se agrediam por diversas formas. Em decorrência 

desse fato, promulga-se o instituto jurídico da Declaração Universal dos Direitos. É um 

aspecto importante por que a primeira Declaração Universal do Homem e dos Cidadãos foi 

feita pela Revolução Francesa 1789. É aqui que vai se generalizar o uso da expressão 

cidadania e cidadão. É porque era uma expressão da igualdade entre as pessoas em uma 

comunidade. Reafirme-se que não há mais barão, visconde e outros títulos que tratassem as 

 
                                                           
 
 Art 2.º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros 

ou formarem novos Estados, mediante voto das respectivas Assembleias Legislativas, plebiscito das 
populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional.” 
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pessoas desigualmente. Mas sob uma pretensa igualdade, o sistema constitucional desiguala 

em suas normas.  

A segunda Declaração é de 1948, Declaração dos Direitos do ser humano. Daí a 

expressão direitos humanos, é dizer, de todos os seres humanos do planeta, o que explica e 

justifica os efeitos causados pela promulgação de emenda constitucional introduzida pela 

Emenda n. 45, sob a perspectiva do Direito Internacional e as futuras controvérsias inerentes à 

entrega, por exemplo, de um cidadão brasileiro (nato e naturalizado) ao Tribunal Penal 

Internacional, em decorrência de um crime contra a humanidade, analisado mais detidamente 

em momento posterior. Nesse particular, novamente começa uma revisão da própria ideia de 

direito e do conceito de cidadão e da própria soberania e o valor “absoluto do ordenamento 

jurídico interno”.  

Assim, o contínuo processo evolutivo de transformação dos conceitos de Poder, 

Estado, soberania, democracia, nacionalidade, cidadania e cidadão pela ciência jurídica 

ocidental, onde as várias teorias foram objeto de análise de cada geração humana se apoiou na 

geração anterior e continuará a se apoiar para a geração futura, para dar saltos importantes a 

áreas do conhecimento humano, em especial do direito constitucional internacional, 

apresentando-se, como já mencionadas, modificações evolutivas desde seu surgimento no 

século XVIII d.C. (fase Liberal e Social), sucedendo periodicamente, acrescentando e 

adaptando-se as linhas filosóficas e socioeconômicas dominantes em cada período histórico, e 

interagindo em relação de causa e efeito com a realidade concreta do fenômeno do Poder, 

razão pela qual muitos doutrinadores, como Maria Garcia, que denominam de 

constitucionalismo do século XXI (outros denominam neoconstitucionalismo) e que 

interferirá nos direitos e deveres dos cidadãos e das pessoas para novas soluções de conflitos 

de modo que possibilite a convivência harmônica da humanidade. Aqui é importante destacar 

que essa corrente doutrinária vai superar a sinonímia de que “direito é lei”, do século XVIII e 

seguintes no Estado. 

A cidadania, ao contrário do que sustenta o discurso jurídico doutrinário clássico, 

não pode estar ligada apenas às noções de “nacionalidade” e de “exercício dos direitos 

políticos” (votar e ser votado). Vista dessa maneira, não passa de uma categoria estática, 
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permanente, que eventualmente se transporta do plano abstrato para o mundo real dos fatos. E 

democracia e cidadania não são estáticos e, sim, um processo que não tem fim, em virtude das 

relações humanas que são o conviver e a busca da felicidade. 

A cidadania e o Estado Democrático de Direito devem incentivar a participação 

dos cidadãos por todos os poderes constitucionais, em especial o Poder Legislativo, para que 

este possa ver realizadas suas demandas, em razão da incapacidade da democracia 

representativa, em especial do Legislativo, em resolver todas as demandas sociais, em 

especial aquelas que estão imersas em relações que envolvem interesses econômicos de 

grande porte. A capacidade de persuadir e ser persuadido corretamente, é um instrumento 

essencial da discussão política nas sociedades democráticas. “Em si mesma, a persuasão 

retórica é algo assim como uma adesão que acordamos acerca de uma opinião surgida no seio 

de um discurso público”.511 Segundo José Afonso da Silva, a cidadania: 

[...] é atributo das pessoas integradas na sociedade estatal, atributo político 
decorrente do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela 
representação política. Cidadão, no direito brasileiro, é o indivíduo que seja 
titular dos direitos políticos de votar e ser votado e suas consequências.512 

Logo, o conceito de cidadania deve ser compreendido na atualidade como 

sinônimo de participação, ressalta Pérsio Henrique Barroso, pois,  

[...] participar é fazer parte, tomar parte ou ter parte. Tomar parte representa 
um nível mais intenso de participação do que simplesmente fazer parte 
(fazemos parte da população do Brasil, mas não tomamos parte nas decisões 
importantes). E está aí o que interessa à cidadania, que redefine a 
democracia, que participa qualitativamente, a diferença entre a participação 
passiva e a participação ativa, a distância entre o cidadão inerte e o cidadão 
engajado.513  

 
                                                           
511  BÁRCENA, Fernando. El Ofício de la Ciudadanía. Introducción a la Educación Política. Barcelona: 

Ediciones Paidós Ibérica, 1997. p. 236. 

512  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 346-347. 

513  BARROSO, Pérsio Henrique. Constituinte e Constituição: participação popular e eficácia constitucional. 1. 
ed. 4. tir. Curitiba: Juruá, 2006. p. 50-51. 
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A iniciativa popular de emenda à Constituição serve como um alerta para suas 

relações sociais, evidenciando a necessidade de entrar em sintonia e na busca da felicidade 

coletiva (expressão da Declaração dos Direito do homem e do cidadão de 1789), com os 

outros da comunidade. Nesse sentido Daniel Sarmento destaca que Estado Democrático de 

Direito está alicerçado nos princípios da justiça social e do pluralismo, o que somente ocorre 

por meio de democracia participativa e a falta de efetividade das normas constitucionais,  

contribui decisivamente para comprometer a credibilidade da Constituição, 
e impedir a difusão de um genuíno “sentimento constitucional” entre o 
povo. De fato, quando os textos constitucionais acenam no sentido de 
mudanças profundas e contemplam promessas generosas, mas seus 
comandos não logram nenhuma eficácia social, cria-se um profundo abismo 
entre o mundo do “dever ser” e a realidade, que corrói a crença na 
Constituição como norma. Ela passa a ser vista pelos seus destinatários 
como um repositório de utopias e de proclamações políticas, de pouca valia 
prática.514  

No entanto, o que é ser cidadão brasileiro? Este conceito deve ser estabelecido 

para saber se teremos uma interpretação constitucional restritiva ou extensiva para o exercício 

pelo cidadão do direito de iniciativa popular de lei, em especial a Emenda Constitucional no 

Estado Democrático de Direito na Constituição de 1988. Segundo Kelsen, “deve aparecer 

como uma espécie de qualidade, de característica, de paradigma adotado pela Constituição, 

pois democrático é o Direito e não o Estado” e conclui sociedade democrática “é aquela que 

se permite à liberdade crítica, aos argumentos processualizados, que adota a isonomia 

discursiva e que não se monopoliza por um Estado que se sobrepõe à Comunidade 

Jurídica”.515 

Como assevera André Del Negri, comunidade democrática “é aquela que se 

permite à liberdade crítica, aos argumentos processualizados, que adota a isonomia discursiva 

e que não se monopoliza por um Estado que se sobrepõe à Comunidade Jurídica”. Diante 

dessa assertiva, é possível afirmar que a liberdade crítica dos cidadãos poderá ser exercida por 

meio do discurso dos interessados, aqui, no caso em tela, dos cidadãos. Pensamento que se 

fulcra na compreensão hodierna em que soberania popular é, parafraseando Habermas, pelo 

 
                                                           
514  SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 73. 

515  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 23 e 118. 
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autor, “o cidadão sendo ao mesmo tempo destinatário e coautor da norma” e não apenas pelo 

voto.516 

5.2.1 Conceito de cidadão no Estado Democrático de Direito brasileiro contemporâneo 

Para justificar a proposição e possibilidade de o cidadão nato brasileiro iniciar o 

processo legislativo emenda no Estado Democrático de Direito, temos de examinar outro 

conceito nuclear para a compreensão do exercício dos direitos políticos fundamentais e sua 

relação com os instrumentos de democracia participativa destacados nos capítulos segundo, 

terceiro e quarto, em especial da iniciativa popular de projeto de lei, que é o conceito do que é 

cidadão brasileiro para sustentar nossa proposta, os diversos desdobramentos teóricos de o 

Cidadão nato ser legitimado a iniciar o processo legislativo emenda e o exercício de outros 

direitos fundamentais relacionados aos direitos e deveres decorrentes da cidadania. Essa 

análise é necessária, porque os institutos do direito constitucional brasileiro pós 1988 contam 

com instrumentos políticos que podem ser exercidos por cidadãos natos, naturalizados e dos 

portugueses em situação de reciprocidade denominados “quase nacionais”. 

Já destacamos que a cidadania é “a qualidade de cidadão”. Assim, as expressões 

“cidadania” e “Estado Democrático” transportam um claro juízo de valores constitucionais ao 

cidadão. A delimitação de seu conceito é importante para nosso objetivo, que é identificar 

qual cidadão pode iniciar o processo legislativo emenda. Por isso devemos atribuir um 

significado que não resulte ser contraditório, sob pena de ser incoerente com os princípios da 

cidadania, da soberania popular ou regras da iniciativa popular de lei, em especial a Emenda à 

Constituição de 1988. 

A positivação do termo “cidadão”, conforme mencionamos, surge no Estado 

Moderno do Século XVIII, trazida pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, que a doutrina denomina como “liberdades dos antigos”. No Estado Contemporâneo, a 

referência a cidadão como processo tem outro significado. Já referendamos em outro estudo 

 
                                                           
516  DEL NEGRI, André L. Controle de constitucionalidade no processo legislativo: teoria da legitimidade 

democrática, cit., p. 118. 
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que Hannah Arendt assevera que o cidadão tem “direito a ter direitos”,517 o que significa 

poder ter pleno exercício dos direitos fundamentais decorrentes do direito à cidadania. 

Thomas Humphrey Marshall concebeu a cidadania como “modo de viver que brotasse de 

dentro de cada indivíduo e não como algo imposto a ele de fora.”, consiste numa “igualdade 

humana básica de participação.”518 

Norberto Bobbio ressalta que o conceito de 'Estado' não é “[...] um conceito 

universal, mas serve apenas para indicar e descrever uma forma de ordenamento político”.519 

O mesmo raciocínio serve para o conceito de cidadão, posto que não há um conceito 

universal. No entanto, há indeterminação do signo linguístico utilizado na Constituição de 

1988, o que pode gerar dúvidas, que serão sanadas e esclarecidas pela sua determinação, cujo 

fim, é o atribuir o significado mais atual e preciso do termo “cidadão”, caminhando no texto 

da norma constitucional ora interpretando extensiva, ora restritivamente para o exercício de 

um direito fundamental. Nesse sentido José Afonso da Silva ressalta: 

a dificuldade para definir um conceito sintético dos direitos fundamentais 
do homem, decorrem, principalmente, da circunstância de se empregarem 
várias expressões para designá-los, tais como: direitos naturais, direitos 
humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos 
subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos 
fundamentais do homem.520 

Assim, a qualidade “cidadania”, princípio fundamental expresso na Constituição 

de 1988, garante que os direitos fundamentais contidos expressa ou implicitamente possam 

ser exercidos e respeitados por todos os poderes constitucionais, e que podem ser forma de 

imposição e limitação de vontade do cidadão. É um processo contínuo de estudo e reflexão, 

razão pela qual podem ser analisadas sob diversas maneiras, como individuais, sociais, 

políticas, econômicas entre outras, razão pela qual nos deteremos mais no plano dos direitos 

políticos em virtude do estudo da iniciativa popular das leis oriundo da cidadania, da 

 
                                                           
517  Apud LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 

Arendt, cit., p. 22. 

518  MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status, cit., p. 62. 

519  BOBBIO, Norberto; BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola. Dicionário de política, cit., p. 101. 

520  SILVA, José A. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 24. 
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soberania popular no Estado Democrático de Direito. Segundo Lenio Streck e José Luis 

Bolzan de Morais,  

são princípios do Estado Democrático de Direito: A- Constitucionalidade: 
vinculação do Estado Democrático de Direito a uma Constituição como 
instrumento básico de garantia jurídica; B- Organização Democrática da 
Sociedade; C- Sistemas de direitos fundamentais individuais e coletivos, 
seja como estado de distância, porque os direitos fundamentais asseguram 
ao homem uma autonomia perante os poderes públicos, seja como um 
Estado antropologicamente amigo, pois respeita a dignidade da pessoa 
humana e empenha-se na defesa e garantia da liberdade, da justiça e da 
solidariedade; D- Justiça Social como mecanismos corretivos das 
desigualdades; E- Igualdadenão apenas como possibilidade formal mas, 
também, como articulação de uma sociedade justa; F- Divisão de Poderes 
ou de Funções; G- Legalidade que aparece como medida do direito, isto é, 
através de um meio de ordenação racional, vinculativamente prescritivo, de 
regras, formas e procedimentos que excluem o arbítrio e a prepotência; H- 
Segurança e Certeza Jurídicas.521 

Os direitos fundamentais dos cidadãos não aderem a todas as características de 

direitos fundamentais, como a universalidade (são dirigidos a toda pessoa humana em geral, 

sem restrições, independente de raça, credo, nacionalidade ou convicção política mais 

utilizada para direitos humanos522) dos direitos fundamentais, pois os destinatários dos 

direitos e deveres constitucionais de iniciativa popular de lei no plano federal, distrital, 

estaduais e municipais somente são os cidadãos brasileiros natos, naturalizados e portugueses 

denominados de “quase-nacionais” oriundo de quando da reciprocidade. As demais 

características como historicidade, imprescritibidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, 

concorrência, efetividade, interdependência e complementariedade serão destacados ao longo 

da identificação mais precisa do conceito do que seja cidadão brasileiro no Estado 

Contemporâneo. 

 
                                                           
521  STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e teoria do Estado. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004. p. 92. 

522  GONÇALVES, Flávio José Moreira. Notas para a caracterização epistemológica da teoria dos direitos 
fundamentais. In: GUERRA FILHO, Willis S. (Coord.). Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 36. Segundo o autor “Preferimos adotar neste ensaio a 
expressão direitos fundamentais pelo seu caráter mais genérico, abrangendo não só os direitos do homem, 
considerado em sua individualidade (direitos fundamentais de primeira geração), mas todos os direitos 
consagrados positivamente em nossa Constituição, sendo mais consentânea inclusive com a denominação 
“nova universalidade dos direitos fundamentais”, a compatibilizar-se também com a sua atual conformação 
institucional.” 
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No particular da característica da universalidade o constituinte e legislador 

infraconstitucional, excluiu de certos direitos e deveres constitucionais as pessoas estrangeiras 

residentes no País e assim podemos afirmar que estas pessoas são titulares de muitos direitos 

fundamentais previstos na constituição de 1988, no entanto, não se pode valer dos direitos e 

deveres políticos fundamentais dos cidadãos, com exceção dos estrangeiros portugueses já 

mencionados. 

Nesse sentido, não há um conceito constitucional brasileiro ou infralegal do que 

seja cidadão brasileiro. Há critérios normativos constitucionais contidos na Constituição, na 

doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ocorre na interpretação do 

sentido de cada Constituição de um País ou Tratado decorrente do direito internacional, como 

na Europa contemporânea,523 que nos permite classificar e identificar o conceito de cidadão. 

Em nosso Estado Democrático de Direito esse conceito decorre da nacionalidade, das normas 

que prescrevem os requisitos para o exercício dos direitos políticos fundamentais, na qual 

devemos observar o princípio da unidade da Constituição, sob pena de torná-lo ilógico e 

contraditório. 

Assim, o contínuo processo evolutivo de transformação dos conceitos de Poder, 

Estado, soberania, democracia, nacionalidade, cidadania e cidadão, dentre outros relacionados 

aos temas vividos pela humanidade e pela ciência jurídica ocidental, onde as várias teorias 

foram objeto de cada geração humana, que se apoiou na geração anterior e continuará a se 

apoiar no futuro, para dar saltos importantes a áreas do conhecimento humano, em especial ao 

Direito Constitucional, apresentando-se como já mencionadas, modificações evolutivas desde 

seu surgimento no século XVIII d.C. (fase liberal e social), sucedendo periodicamente, 

acrescentando e adaptando-se as linhas filosóficas e socioeconômicas dominantes em cada 

período histórico. 

 
                                                           
523  Assim, necessário destacar a dificuldade de atualização dos termos vinculados a qualidade de ser cidadão em 

virtude das constantes e intermináveis alterações constitucionais trazidas pelos vínculo oriundo dos tratados 
internacionais. A análise dos é importante até porque a qualidade de ser cidadão europeu e o exercício das 
prerrogativas, direitos e deveres decorrente do Tratado de Lisboa não tem o mesmo significado e 
abrangência de direitos fundamentais que a previsto na Constituição brasileira de 1988, razão que pela qual a 
análise de seu conceito. (grifo nosso). 
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Interagindo com o conceito de cidadão em relação de causa e efeito com a 

realidade concreta do fenômeno do Poder e a relação entre governantes e governados, razão 

pela qual, muitos doutrinadores como Maria Garcia denominam de constitucionalismo do 

século XXI524 (outros denominam neoconstitucionalismo) e que interferirá nos direitos e 

deveres dos cidadãos e das pessoas para novas soluções de conflitos, de modo que possibilite 

a convivência harmônica da humanidade. Aqui é importante destacar que essa corrente 

doutrinária vai superar a sinonímia de que direito é lei do séc. XVIII e os seguintes no Estado. 

Os fenômenos como o constitucionalismo, democracia, cidadania e do que seja 

cidadão como o próprio ser humano são termos em constante processo de aperfeiçoamento. 

Cada texto e voz que analisa esses termos, o próprio ser humano não diz tudo que quer dizer. 

São vocábulos que sempre serão renovados. Os termos “povo”, “população”, “nação”, 

“cidadão”, “cidadania”, “nacionalidade” e “quase nacional” são vocábulos que por vezes são 

confundidos até pelo constituinte, por falha de técnica legislativa ao prescrever e autorizar o 

exercício de um direito político fundamental a pessoa diferente do cidadão, cometendo 

equívocos no sentido dos termos como demonstraremos, e passa ao intérprete, descuidado do 

sentido dos vocábulos, a ideia incompleta da qualidade de ser cidadão de um Estado, 

conforme se depreende da redação do art. 8.º da Constituição Estadual de Mato Grosso:  

Art. 8.º A iniciativa popular consiste no exercício direto do poder político 
pela população mato-grossense, podendo ser exercida pela apresentação à 
Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito, no mínimo, por um por 
cento dos eleitores inscritos no Estado, distribuído [sic], pelo menos, por 
cinco Municípios.  

 
                                                           
524   O XXVII Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito 

Constitucional discutiu como tema de abertura “O neo-constitucionalismo ou o constitucionalismo do século 
XXI. Jus-naturalismo / juspositivismo: uma nova concepção”, onde teve como Presidente: Maria Garcia e 
Expositores: Luís Roberto Barroso, Regina Maria Macedo Nery Ferrari. A autora assevera que “Entendemos 
que seja possível, a partir da ressalva de Gomes Canotilho fala em Constitucionalismo do século XXI (e não 
portanto em neoconstitucionalismo), porquanto assim igualmente se mantém a ideia de um movimento do 
tempo corrente, atual, nos termos da recomendação feita aludido autor”. Essa parte final se refere ao 
conceito de Celso Ribeiro Bastos para que o Constitucionalismo “Movimento ideológico e político contra o 
absolutismo monárquico para estabelecer normas jurídicas racionais, obrigatórias para governantes e e 
governados” (O direito constitucional norte-americano: uma concepção circular do direito constitucional e o 
juspositivismo contemporâneo). 
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E em outros da referida Constituição Estadual como no art. 6.º onde prescreve “O 

plebiscito é a consulta à população estadual [...]” e art. 181, parágrafo único. Para a 

elaboração da lei referida neste artigo, dentre outras formas, será garantida a participação da 

população por meio de emendas populares. 

Assim, na redação de certos artigos, verifica-se que a distinção nem sempre é 

clara para o legislador e para os juristas sobre os termos “povo”, “população”, “nação”, 

“cidadão”, “cidadania”, “nacionalidade”, e português “quase nacional”. Nesse sentido, os 

vocábulos citados hão de ser analisados para que cheguemos ao objetivo que nos propomos, 

qual seja a iniciativa popular de projeto de Emenda popular exercida pelo cidadão nato, sendo 

que a iniciativa popular de lei nas demais leis federais, estaduais, distritais e municipais pode 

ser exercida tanto pelo brasileiro nato ou naturalizado. Iniciemos pelo vocábulo povo. 

  5.2.2 O termo “povo”  

A Constituição Federal, em seu art. 1.º, parágrafo único, prescreve: “Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição. E no art. 45: “A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do 

povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito 

Federal”. A análise do presente termo não tem a pretensão de abarcar todos os sentidos deste 

elemento constitutivo do Estado determinados pelos doutrinadores (constitucionalistas e 

cientistas políticos), mas apenas tecer um conceito para a compreensão da Teoria da 

Constituição sob análise.  

Friedrich Müller salienta que o termo “povo” “não é um conceito simples nem um 

conceito empírico; povo é um conceito artificial, composto, valorativo; mais ainda, é e sempre 

foi um conceito de combate”.525 Para Hans Kelsen, povo “é constituído pela unidade da 

ordem jurídica válida para os indivíduos cuja conduta é regulamentada pela ordem jurídica 

nacional, ou seja, é a esfera pessoal de validade dessa ordem”526 Concordamos com Jorge 

 
                                                           
525  MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? São Paulo: Max Limonad, 2003. p. 188. 

526  KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução de Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. p. 334.  
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Miranda, para quem “o povo vem a ser, simultaneamente, sujeito e objecto do poder, 

princípio activo e princípio passivo na dinâmica estatal”.527  

Assim, a partir do reconhecimento de seu conceito de determinação das pessoas 

vinculadas ao Estado que podem gozar e exercer os direitos políticos decorrentes da 

cidadania, reconhecendo, dependendo do caso, a condição de cidadão ativo ou passivo, onde o 

poder estatal vai encontrar legitimação. Nesse sentido o povo pode ser entendido como 

conjunto de pessoas brasileiras natas e naturalizadas que mantém vínculo jurídico da 

nacionalidade junto ao Estado, conforme determina a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 12.  

A palavra Nação,528 segundo Norberto Bobbio “é a ideologia de um determinado 

tipo de Estado”, fixado num território, os membros da nação são ligados por laços históricos, 

culturais, econômicos, linguísticos e outros de ideia de “laços naturais profundos”, que 

desempenham, na esfera mais íntima da personalidade das pessoas, a função de criar e manter 

um comportamento de fidelidade dos cidadãos em relação ao Estado 

O termo “população” na Constituição Federal, é expresso em seu art. 45, § 1.º: 

 O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 
Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente 
à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às 
eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos 
de oito ou mais de setenta Deputados. 

Assim o vocábulo população é confundido por muitos intérpretes, como o 

primeiro interprete da Constituição, que é o legislador constituinte, que realiza a interpretação 

autêntica e troca um termo (população) pelo outro (povo). Outros constituintes estaduais no 

exercício do poder constituinte derivado decorrente, especificadamente, como do Pará, 

positivaram população no lugar de povo (CE, art. 7.º, § 4.º “[...] circunscrever plebiscito à 

 
                                                           
527  MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 182. 

528  BOBBIO, Norberto; BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola. Dicionário de política. 5.ed. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2004. v. 2, p. 797. 



286 
 

área ou população diretamente interessada na decisão a ser tomada [...]”) ao elaborar a 

Constituição Estadual deste estado membro incorreu em falha de técnica legislativa já que 

nem todas as pessoas podem votar e têm direitos políticos fundamentais. Segundo Paulo 

Bonavides o conceito de população é aquele em que: 

Todas as pessoas presentes no território do Estado, num determinado 
momento, inclusive estrangeiros e apátridas, fazem parte da população. É, 
por conseguinte, a população sob esse aspecto um dado essencialmente 
quantitativo, que independe de qualquer laço jurídico de sujeição ao poder 
estatal. Não se confunde com a noção de povo, porquanto nesta, 
fundamental é o vínculo do indivíduo ao Estado através da nacionalidade ou 
cidadania. A população é conceito puramente demográfico e estatístico. Seu 
estudo científico tem sido feito pela demografia, uma das disciplinas 
auxiliares da Ciência Política e que se ocupa tanto dos aspectos 
quantitativos como qualitativos do elemento populacional.529 

Logo, o vocábulo população se identifica por características territoriais, étnicas, 

jurídicas, políticas, religiosas e outras. A Constituição Federal de 1988 prescreve, como 

vimos, que “Todo o poder emana do Povo” e, no entanto, adota o critério da 

proporcionalidade da população para determinar a realização dos ajustes necessários, no ano 

anterior às eleições, para que nenhuma das unidades da Federação tenha menos de oito ou 

mais de 70 deputados federais.530  

Outro ponto importante a ser ressaltado é que a Constituição de 1988 fixa 

independentemente da população, o número de quatro deputados federais para cada Território. 

Logo os termos “população” e “povo” significam o conjunto de pessoas nacionais que se 

somam aos estrangeiros e apátridas. 

Os termos “nacionalidade” e “cidadão” estão presentes na Constituição. 

Inicialemnte a nacionalidade esta expressa em seu art. 12. Prescreve que são brasileiros: I – 

natos: c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 

registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa 
 
                                                           
529  BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. 12 tir. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 68. 

530  Essa classificação cria graves distorções em relação à citada proporcionalidade, favorecendo Estados-
membros com menor densidade demográfica em prejuízo dos mais populosos, e acabando por contradizer a 
regra prevista no art. 14, caput, da Constituição Federal da igualdade do voto (One Man One Vote). 
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do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 

brasileira;  

Quanto ao termo “cidadão”, a Constituição prescreve  

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

O teste prático dos termos citados e das distinções se mostra simples quando se 

verifica que o cidadão pretende investir em cargo eletivo devendo apenas respeitar as 

condições constitucionais de elegibilidade previstas no art. 14, § 3.º,531 quando 

obrigatoriamente maior de 18 anos, detentor de capacidade política para ser eleito e se alistar 

na forma do que determina o art. 14, § 1.º,532 da Carta Política de 1988, e do art. 4.º da Lei 

4.717/1965,533 recepcionada pela Constituição. Por sua vez, verifica-se que é cidadão/eleitor 

facultativamente podendo somente votar e não ser eleito conforme art. 14, § 1.º, II, c.534 

Portanto, o ordenamento constitucional de 1988 determina diferença entre as duas expressões, 

é dizer, cidadão detentor de direitos políticos plenos e cidadão detentores dos direitos 

fundamentais políticos parciais. 

Todos esses argumentos têm razão na natureza epistemológica do vocábulo 

cidadão, que se desenrola pelos tempos históricos, desde a criação de uma comunidade 

organizada até a instituição do Estado Moderno e sua evolução para Estado Contemporâneo, 
 
                                                           
531  CF/1988 art. 14, § 3.º – “São condições de elegibilidade, na forma da lei: I – a nacionalidade brasileira; II – 

o pleno exercício dos direitos políticos; III – o alistamento eleitoral; IV – o domicílio eleitoral na 
circunscrição; V – a filiação partidária; VI – a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e 
Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do 
Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador”. 

532  CF/1988 Art. 14. § 1.º: “O alistamento eleitoral e o voto são: I – obrigatórios para os maiores de dezoito 
anos”. 

533  Lei 4.717/1965: “Art. 4.º São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei”. 

534  CF/1988 art. 14 § 1.º: “O alistamento eleitoral e o voto são: II – facultativos para: c) os maiores de dezesseis 
e menores de dezoito anos”. 
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sendo possível fazer afirmações históricas, teóricas, filosóficas e práticas, com fundamento 

em normas jurídicas nacionais e internacionais, sustentam o que Maria Garcia afirma: 

“tratamos constantemente da Constituição como garantia dos direitos, em especial das 

‘liberdades e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania popular e à 

cidadania”.535 

Cidadãos são pessoas nacionais ligadas a um Estado por um vínculo jurídico-

político denominado nacionalidade. A par desses conceitos a Constituição brasileira de 1988 

prescreve separadamente as espécies de aquisição de nacionalidade originária e hipóteses de 

aquisição secundária. Já a doutrina distingue em duas espécies de nacionalidade, a primária e 

a secundária.  

A nacionalidade originária, também é denominada pela doutrina de primária, de 

primeiro grau ou nata, prevista no art. 12, I, da CF/1988 resulta de um fato natural e 

involuntário, é oriunda do nascimento, pelos critérios territoriais ou até mistos que são 

estabelecidos. Outra espécie de nacionalidade é secundária também classificada pela doutrina 

de segundo grau, adquirida ou por naturalização, prescrita na CF/1988 no art. 12, II, que 

resulta de um ato jurídico voluntário chamado de naturalização. Saliente-se que cada Estado 

Nacional, diante de sua soberania, detém o poder jurídico de escolher quais são os seus 

nacionais natos ou naturalizados. Nesse sentido, os critérios determinativos de nacionalidade 

originária, segundo a Constituição de 1988 são, basicamente, dois: o ius sanguinis e o ius soli, 

aplicando-se ambos a partir de um fato natural que independe da vontade: o nascimento. São 

eles: a) Critério de solo (territorialidade ou ius soli); b) Critério de sangue (ius sanguinis). 

Não existe nos Estados Democráticos de Direito uma lei universal para definição 

do critério de nacionalidade. A doutrina nacional, de Celso Ribeiro Bastos536 encontra 

 
                                                           
535  GARCIA, Maria. Desobediência civil: direito fundamental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 12 e 

ss. 

536  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., p. 268. Para o autor: “É de se notar que a 
conveniência para os Estados em adotar um ou outro critério é variável segundo se trate de um país de 
emigração ou imigração. Os que exportam os seus nacionais inclinar-se-ão por adotar a teoria do jus 
sanguinis, visto que ela lhes permite manter uma ascendência jurídica mesmo sobre o filho de seus 
emigrados. Ao reverso, os Estados de imigração tenderão ao jus soli procurando integrar o mais rapidamente 
possível aqueles contigentes migratórios, através da nacionalização dos seus descendentes”. 
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algumas características que justificam a adoção de um ou outro: a) Os Estados de emigração 

(que exportam nacionais para outros Estados), em regra, adotam o critério de sangue, porque 

eles querem manter como nacionais os filhos de seus nacionais. Há ainda os Estados de 

imigração (recebe nacionais de outros Estados) e que, em regra, adotam o critério de solo, 

porque querem incorporar os nacionais de outros Estados. O Brasil apesar de uma pequena 

modificação diante do processo de transformação do Estado ainda é país de imigração. 

O cidadão classificado como brasileiro naturalizado é aquela pessoa estrangeira 

que adquire a nacionalidade brasileira de forma secundária, é dizer, não pela ocorrência de um 

fato natural, mas por um ato jurídico voluntário, conforme leciona537 Alexandre de Moraes, 

dizendo que “A nacionalidade secundária ou adquirida é a que se adquire por vontade 

própria, após o nascimento, em regra pela naturalização, tácita ou expressa, portanto, naquela 

há solicitação e, nesta, aceitação de nacionalidade oferecida”.538 

Assim, a naturalização é o único meio jurídico derivado de aquisição de 

nacionalidade, permitindo-se ao estrangeiro, oriundo de outra nacionalidade, ou ao apátrida 

(heimatlos539 – que não possui nenhuma), adquirir por sua vontade uma nacionalidade do País 

em que se encontra, mediante os requisitos constitucionais e infraconstitucionais prescritos 

pelo Estado brasileiro. Há duas espécies de nacionalidade secundária: a) Tácita540 (não 

consagrada pela Constituição de 1988) e b) Expressa, que se divide em duas espécies: (i) 

Ordinária, que reparte-se em outras quatro espécies: (1) Todos os estrangeiros menos os 

 
                                                           
537  Há certos requisitos para ser Ministro Supremo Tribunal Federal entre eles o de ser brasileiro nato (art. 12, § 

3 .º.  

538  MORAES, Alexandre de. Direito constituciona, cit., p. 176. 

539  OLIVEIRA, Erival da Silva. Direito constitucional – Elementos do direito. 9. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 121. Heimatlos segundo autor: são aquelas pessoas que não possuem pátria, em outras 
palavras significa aquele indivíduo que se encontra desprovido de nacionalidade. Cite-se como exemplo o 
caso dos filhos cujos pais são oriundos de Estado que adota o critério do ius solis e que nascem num Estado 
que adota o ius sanguinis. 

540  Nas Constituições brasileiras de 1824 e 1891 existiam previsões de naturalização tácita. Na Constituição de 
1891ocorreu a grande naturalização. É uma exceção, pois a naturalização depende de manifestação de 
vontade conforme afirmado anteriormente. Em 1891, tivemos uma Constituição que dispunha em seu art. 69, 
§ 4.º in verbis: “Art 69 – São cidadãos brasileiros: 4.º) os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de 
novembro de 1889, não declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo 
de conservar a nacionalidade de origem;” O Estado brasileiro desejava incorporar os estrangeiros que aqui se 
encontravam ao seu povo.  
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originários de países de língua portuguesa;541 (2)Todos os originários de países de língua 

portuguesa, menos portugueses;542 (3) Portugueses543 e (4) os chamados Legais por são 

 
                                                           
541  Estatuto do estrangeiro (Lei 6.815/80) define, nos artigos 112 e ss, esta 1ª espécie. 

 “Art. 112. São condições para a concessão da naturalização:I – capacidade civil, segundo a lei brasileira; II – 
ser registrado como permanente no Brasil;III – residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo 
de quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização; IV – ler e escrever a língua portuguesa, 
consideradas as condições do naturalizando; V – exercício de profissão ou posse de bens suficientes à 
manutenção própria e da família;VI – bom procedimento;VII – inexistência de denúncia, pronúncia ou 
condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, 
abstratamente considerada, superior a 1 (um) ano; e VIII – boa saúde.(não recepcionado pela CF/1988 
dignidade da pessoa humana).  

 § 1.º não se exigirá a prova de boa saúde a nenhum estrangeiro que residir no País há mais de dois anos. 

 § 2.º verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica ou material de qualquer dos requisitos exigidos 
neste artigo ou nos arts. 113 e 114 desta Lei, será declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da ação 
penal cabível pela infração cometida.  

 § 3.º A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior processar-se-á administrativamente, no 
Ministério da Justiça, de ofício ou mediante representação fundamentada, concedido ao naturalizado, para 
defesa, o prazo de quinze dias, contados da notificação. 

 Art. 113. O prazo de residência fixado no art. 112, item III, poderá ser reduzido se o naturalizando preencher 
quaisquer das seguintes condições: I – ter filho ou cônjuge brasileiro; II – ser filho de brasileiro;III – haver 
prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro da Justiça;IV – recomendar-se 
por sua capacidade profissional, científica ou artística; ou V – ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, 
cujo valor seja igual, pelo menos, a mil vezes o Maior Valor de Referência; ou ser industrial que disponha de 
fundos de igual valor; ou possuir cota ou ações integralizadas de montante, no mínimo, idêntico, em 
sociedade comercial ou civil, destinada, principal e permanentemente, à exploração de atividade industrial 
ou agrícola. 

 Parágrafo único. A residência será, no mínimo, de um ano, nos casos dos itens I a III; de dois anos, no do 
item IV; e de três anos, no do item V. 

 Art. 114. Dispensar-se-á o requisito da residência, exigindo-se apenas a estada no Brasil por trinta dias, 
quando se tratar:  

 I – de cônjuge estrangeiro casado há mais de cinco anos com diplomata brasileiro em atividade; ou II – de 
estrangeiro que, empregado em Missão Diplomática ou em Repartição Consular do Brasil, contar mais de 10 
(dez) anos de serviços ininterruptos. 

 Assim os requisitos estão no art. 112. Alguns: a) Permanência no território nacional pelo ; b) prazo mínimo 
de 4 anos (residência contínua). c) Capacidade civil; b) Saber ler e escrever no idioma nacional (língua 
portuguesa); c) Ter condições para sua manutenção no território nacional, d) Ter boa saúde (alguns 
entendem que este requisito não foi recepcionado pela CF/1988 pela alegação de ofensa ao princípio da 
dignidade da pessoa humana)”. 

542   Todos os originários de países de língua portuguesa, menos portugueses. São: Angola, Moçambique, Guiné 
Bissau, Cabo Verde, Príncipe, Goa, Macau, Açores, Timor (chamados de países lusofônicos).  

 Em razão dos laços históricos, CF faz referência a somente 2 requisitos (art. 12, II, a, in fine): Residência por 
1 ano ininterrupto e Idoneidade moral. 
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regidos pela Lei 6.815/80 (Estatuto do estrangeiro) recepcionada pela CF/1988;544 e (ii) 

Extraordinária.545  

O entendimento desses critérios de cidadãos brasileiros, estabelecido pela 

Constituição e Lei infraconstitucional 6.815/80, são necessários para estabelecer as diferenças 

 
                                                           
 
543  Portugueses (art. 12, § 1.º, CF). Chamados pela doutrina dequase nacionais  sem deixar de ser português, 

o quase nacional pode exercer os direitos inerentes aos brasileiros naturalizados, desde que haja esta 
reciprocidade em favor dos brasileiros. Requisito: residência permanente no país. 

 Há esta reciprocidade desde 1972 por meio de um tratado, que foi renovado em 22ABR00 (data dos 500 
anos do descobrimento do Brasil). 

 Este quase nacional vota (exercício dos direitos políticos), devendo estar no território nacional por, no 
mínimo, 3 anos. 

 Ele pode ser servidor público (art. 37, I, CF), como qualquer estrangeiro pode. 

 Ele só pode ser candidato a determinados cargos. Em Portugal, brasileiros só podem ser candidatos nas 
eleições locais. Então, em razão da reciprocidade, só pode ser votado nas eleições municipais. 

 Aos portugueses, há duas possibilidades: 1ª – (supracitada) e 2ª – pode se naturalizar brasileiro. 

544  Legais – estão no Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80). A Lei prevê duashipóteses, que são de difícil 
ocorrência: 

 a) Naturalização precoce (art. 115, § 2.º, I e art. 116);  

 Art. 115, § 2.º: “Exigir-se-á a apresentação apenas de documento de identidade para estrangeiro, atestado 
policial de residência contínua no Brasil e atestado policial de antecedentes, passado pelo serviço 
competente do lugar de residência no Brasil, quando se tratar de:  

 I – estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5 (cinco) anos, radicado definitivamente no território 
nacional, desde que requeira a naturalização até 2 (dois) anos após atingir a maioridade;  

 Art. 116. O estrangeiro admitido no Brasil durante os primeiros 5 (cinco) anos de vida, estabelecido 
definitivamente no território nacional, poderá, enquanto menor, requerer ao Ministro da Justiça, por 
intermédio de seu representante legal, a emissão de certificado provisório de naturalização, que valerá como 
prova de nacionalidade brasileira até dois anos depois de atingida a maioridade. 

 Parágrafo único. A naturalização se tornará definitiva se o titular do certificado provisório, até dois anos 
após atingir a maioridade, confirmar expressamente a intenção de continuar brasileiro, em requerimento 
dirigido ao Ministro da Justiça. 

 b) Art. 115, § 2.º. Naturalização em razão da colação de grau em curso superior (art. 115, § 2.º, II). 

 II – estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil antes de atingida a maioridade e haja feito curso superior 
em estabelecimento nacional de ensino, se requerida a naturalização até 1 (um) ano depois da formatura”. 

545  A Nacionalidade secundária denominada como extraordinária (CF/1988 art. 12, II, b). Preve dois requisitos: 
“a) Residência ininterrupta há mais de 15 anos; b) Sem condenação penal. Neste caso, desde que requeira, 
ato administrativo de concessão é do poder executivo vinculado”. 
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de igualdade de determinados direitos entre cidadãos brasileiros natos, naturalizados e “quase 

nacionais” (cidadãos portugueses não naturalizados).  

Saliente-se que, em regra, a Constituição de 1988 veda expressamente que aos 

Estados Membros e demais entes federativos em seus ordenamentos próprios estabeleçam 

tratamentos diferenciados entre brasileiros natos e naturalizados em seus artigos art. 12, § 2.º 

e 19, III, da Carta Republicana. Entretanto, a norma constitucional estabelece exceções (que 

só podem estar na Carta Política de 1988), em seu art. 12, § 2.º. São elas: 1. Exercícios de 

cargos (CF/1988, art. 12, § 3.º)546;547 2. Exercício de função (CF/1988, art. 89, VII,);548 3. 

Propriedade (CF/1988, art. 222,);549 4. Perda da condição de nacional (CF/1988, art. 12, § 

4.º);550 5. Perda da nacionalidade;551 e 6. Extradição (CF/1988, art. 5.º, LI).552 Ainda há de se 

 
                                                           
546  Exercício de cargos – determinados cargos são privativos de brasileiros natos em razão de 2 motivos: a) 

Segurança nacional (I, V, VI, VII); e b) Linha sucessória do Presidente da República (II, III, IV). É bom 
ressaltar que deputado federal pode ser brasileiro naturalizado, só não pode ser Presidente da Câmara dos 
deputados. 

 Entretanto o entendimento do STJ o brasileiro naturalizado pode ser exercer o cargo de Ministros, menos o 
Ministro da Defesa e do STF. 

547  CF/1988, art. 12, § 3.º: “São privativos de brasileiro nato os cargos: I – de Presidente e Vice-Presidente da 
República; II – de Presidente da Câmara dos Deputados; III – de Presidente do Senado Federal; IV – de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal; V – da carreira diplomática; VI – de oficial das Forças Armadas e 
VII – de Ministro de Estado da Defesa”. 

548  Exercício de função – prescreve: Art. 89, VII, CF: “Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de 
consulta do Presidente da República, e dele participam: 

 VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo 
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos 
com mandato de três anos, vedada a recondução”. 

 Nesse sentido os cidadãos brasileiros naturalizados podem participar do Conselho da República, entretanto a 
CF em seu Art. 89, VII, CF diz que seis cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos deverão participar 
do Conselho da República. 

549  Propriedade – Art. 222 prescreve: “A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. A CF/1988 autoriza o tratamento diferenciado 
de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. Se um brasileiro naturalizado com menos de 10 
anos de naturalização adquirir uma empresa de radiodifusão, a aquisição será nula. O motivo é impedir que 
ele possa introduzir outras culturas através da empresas de radiodifusão”. 

550  Perda da Condição de nacional – Só o cidadão brasileiro naturalizado pode perder a condição de nacional em 
razão da prática de atividades nocivas ao interesse nacional (A lei, não definiu um critério definitivo, 
deixando para a doutrina e a jurisprudência defini-la). Conclui-se dessa assertivaque o cidadão brasileiro 
nato não perde a condição de nacional em razão da prática de atividades nocivas ao interesse nacional. 
Assim, o cidadão brasileiro naturalizado praticando a conduta de atividade nociva ao interesse nacional, 
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lembrar dos instrumentos jurídicos da expulsão553 e deportação,554 previstos no ordenamento 

do Estado Brasileiro, que veda a aplicação de determinadas normas para o cidadão brasileiro 

nato ou naturalizado.  

 
                                                           
 

Ministério Público Federal promove ação judicial perante a Justiça Federal, pois a competência para discutir 
sobre nacionalidade é da Justiça Federal (CF/1988, art. 109, X). Passado em julgado esta decisão judicial 
federal, deixa a pessoa de ser cidadãobrasileiro naturalizado e passa a condição de estrangeiro ou apátrida. 
Entretanto estrangeiro queperdeu a condição de cidadão brasileiro pode meio de ação rescisória perante o 
STF, no prazo previsto na legislação civil (art. 485, CPC), requerer Anulação a sentença transitada em 
julgado. 

551  Perda da nacionalidade – Todo brasileiro que voluntariamente adquire outra nacionalidade, em regra, 
perderá a brasileira. O brasileiro pode adquirir outra nacionalidade sem perder a nossa em duas situações 
permissivas prevista na CF/1988 art. 12, § 4.º: 4.º – Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro 
que: 

 I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse 
nacional; II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: a) de reconhecimento de nacionalidade 
originária pela lei estrangeira; b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro 
residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de 
direitos civis; 

552  Extradição (CF/1988 art. 5.º, LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado); Em duas 
situações há permissivos constitucionais de extradição de cidadão brasileiro naturalizado: 1 caso) em caso de 
crime comum, praticado antes da naturalização, ou 2 caso) de comprovado envolvimento em tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Um ponto importante decorrente da cidadania de filhos de 
cidadãs (os) brasileiro com extraditando estrangeiro é que não impede a extradição, conforme orientação da 
Súmula 421 do STF: Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou 
ter filho brasileiro.  

 Observe-se que não impede a extradição, mas impede a expulsão conforme orientação da Sumula 1 STF: “É 
vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro, dependente da 
economia paterna”.  

 Outro ponto sobre o estado estrangeiro é que o Estado Brasileiro não extradita em razão da prática de crime 
político ou de opinião conforme prescreve o art. 5.º, LII da CF/1988: não será concedida extradição de 
estrangeiro por crime político ou de opinião.  

553  Expulsão – O cidadão brasileiro nato e naturalizado não podem ser expulso. 

 A CF/1988 veda o degredo e exílio. Esse direito dos cidadãos brasileiros está previsto no Estatuto do 
Estrangeiro Lei 6.815/80 recepcionada pela CF/1988 conforme arts. 65 e 66 in verbis: “Art. 65. É passível de 
expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou 
social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à 
conveniência e aos interesses nacionais. 

 Parágrafo único. É passível, também, de expulsão o estrangeiro que: a) praticar fraude a fim de obter a sua 
entrada ou permanência no Brasil;b) havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se 
retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação; c) entregar-se à 
vadiagem ou à mendicância; ou d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro. 
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Do que foi mencionado, o importante para o que nos propomos e para a análise da 

redação da norma constitucional do art. 12, § 1.º, da CF/1988, modificada pelo poder 

constituinte revisional diante da promulgação da Emenda Constitucional de Revisão n. 3 de 

1994, que prescreve: “Aos portugueses com residência permanente no País, se houver 

reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, 

salvo os casos previstos nesta Constituição”. 

No entanto o Supremo Tribunal Federal555 considera a norma constitucional 

inscrita no art. 12, § 1.º, da Constituição de 1988 hipótese excepcional de quase-

nacionalidade, que não opera sua eficácia de modo imediato, razão pela qual para incidir com 

todos seus efeitos, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado 

em seu próprio poder soberano, depende, ainda, de requerimento do cidadão português 

interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de preencher os requisitos 

estipulados pelo Decreto federal 3.927, de 19.09.2001, que promulga o Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta, entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, 

celebrado em Porto Seguro em 22.04.2000 sendo aprovado pelo Congresso Nacional 

brasileiro por meio do Decreto Legislativo 165, de 30.05.2001 entrou em vigor em 5 de 

 
                                                           
 
 Art. 66. Caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade 

da expulsão ou de sua revogação. 

 Parágrafo único. A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á por decreto”. 

554  Deportação – Somente estrangeiro pode ser deportado. Este instituto jurídico o estrangeiro não existe crime 
mas pratica um ilícito administrativo conforme o Estatuto do estrangeiro em seus arts. 57, 61, 62: Nos casos 
de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no 
prazo fixado em Regulamento, será promovida sua deportação. 

 Art. 61. O estrangeiro, enquanto não se efetivar a deportação, poderá ser recolhido à prisão por ordem do 
Ministro da Justiça, pelo prazo de sessenta dias. Parágrafo único. Sempre que não for possível, dentro do 
prazo previsto neste artigo, determinar-se a identidade do deportando ou obter-se documento de viagem para 
promover a sua retirada, a prisão poderá ser prorrogada por igual período, findo o qual será ele posto em 
liberdade, aplicando-se o disposto no art. 73. 

 Nesse sentido o estrangeiro pode permanecer preso por até 60 dias, prorrogável por igual período caso não 
seja possível sua identificação ou a obtenção do documento para ser deportado. Um aobservaçao importante 
é que a deportação pode-se transformar em expulsão conforme arts.62 e 63 do referido estatuto: art. 62. Não 
sendo exeqüível a deportação ou quando existirem indícios sérios de periculosidade ou indesejabilidade do 
estrangeiro, proceder-se-á à sua expulsão. Art. 63. Não se procederá à deportação se implicar em extradição 
inadmitida pela lei brasileira. 

555  STF Sobre a Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses. (Ext 890, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 05.08.2004, Primeira Turma, DJ de 28.10.2004). 
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setembro de 2001, dispõe, entre outros temas, sobre o “Estatuto de Igualdade entre Brasileiros 

e Portugueses” estabelecendo, em seus arts. 12 a 17, que:  

Art. 12 

Os brasileiros em Portugal e os portugueses no Brasil, beneficiários do 
estatuto de igualdade, gozarão dos mesmos direitos e estarão sujeitos aos 
mesmos deveres dos nacionais desses Estados, nos termos e condições dos 
artigos seguintes. 

Art. 13 

1. A titularidade do estatuto de igualdade por brasileiros em Portugal e por 
portugueses no Brasil não implicará em perda das respectivas 
nacionalidades. 

2. Com a ressalva do disposto no § 3.º do art. 17, os brasileiros e 
portugueses referidos no § 1.º continuarão no exercício de todos os direitos 
e deveres inerentes às respectivas nacionalidades, salvo aqueles que 
ofenderem a soberania nacional e a ordem pública do Estado de residência. 

Art. 14 

Excetuam-se do regime de equiparação previsto no art. 12 os direitos 
expressamente reservados pela Constituição de cada uma das Partes 
Contratantes aos seus nacionais. 

Art. 15 

O estatuto de igualdade será atribuído mediante decisão do Ministério da 
Justiça, no Brasil, e do Ministério da Administração Interna, em Portugal, 
aos brasileiros e portugueses que o requeiram, desde que civilmente capazes 
e com residência habitual no país em que ele é requerido. 

Art. 16 

O estatuto de igualdade extinguir-se-á com a perda, pelo beneficiário, da 
sua nacionalidade ou com a cessação da autorização de permanência no 
território do Estado de residência. 

Art. 17 

1. O gozo de direitos políticos por brasileiros em Portugal e por portugueses 
no Brasil só será reconhecido aos que tiverem três anos de residência 
habitual e depende de requerimento à autoridade competente. 

2. A igualdade quanto aos direitos políticos não abrange as pessoas que, no 
Estado da nacionalidade, houverem sido privadas de direitos equivalentes. 

3. O gozo de direitos políticos no Estado de residência importa na 
suspensão do exercício dos mesmos direitos no Estado da nacionalidade. 



296 
 

Assim, diante da leitura do tratado e reciprocidade entre o Estado português e 

brasileiro há uma limitação de soberania,556 no sentido de concederem certos direitos políticos 

e outros direitos inerentes aos natos de cada país sem que lhes seja concedida a nacionalidade; 

nesse sentido, os portugueses residentes no território da República Federativa do Brasil têm 

de observar dois requisitos: 1) Terem residência permanente no Brasil por três anos; 2) haja 

reciprocidade, que o brasileiro residente permanente em Portugal seja agraciado com os 

mesmos direitos. Com esses pressupostos atendidos, o português não carece de naturalizar-se 

brasileiro para receber tal privilégio. Entretanto, a interpretação feita pelo Supremo Tribunal 

Federal da análise da redação do § 1.º do art. 12 da CF/1988 é:  

A norma inscrita no art. 12, § 1.º da Constituição da República – que 
contempla, em seu texto, hipótese excepcional de quase nacionalidade – não 
opera de modo imediato, seja quanto ao seu conteúdo eficacial, seja no que 
se refere a todas as consequências jurídicas que dela derivam, pois, para 
incidir, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, 
fundado em sua própria soberania, depende, ainda, de requerimento do 
súdito português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação 
de preencher os requisitos estipulados pela Convenção sobre Igualdade de 
Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses.557 

Assim, os cidadãos portugueses residentes no Brasil que fazem parte da população 

e não do povo brasileiro poderão, em virtude do princípio da reciprocidade, alistar-se como 

eleitor brasileiro, tendo os direitos políticos e capacidade eleitoral ativa e passiva limitados 

para as eleições municipais, da mesma maneira que cidadãos brasileiros poderão, em 

atendimento ao princípio da reciprocidade que rege a relação internacional entre Portugal e 

Brasil (tratado da amizade), onde os cidadãos brasileiros somente poderão alistar-se e se 

candidatar a cargos municipais ou locais, não podendo ser candidato a cargo nacionais de 

senador ou deputado federal, conforme prescreve o art. 15.º da Constituição Portuguesa: 

 

 
                                                           
556  CRETELLA JR, José. Comentários a Constituição 1988. Forense: Rio de Janeiro, 1989. p. 54. Para o autor a 

regra de reciprocidade indica que “são brasileiros natos os nascidos em Portugal”, e no entanto, não poderá, 
o Estado Brasileiro, estabelecer a regra jurídica de que, “ao brasileiro nato se reconhece nacionalidade 
portuguesa”. 

557  (Ext 890, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 05.08.2004, Primeira Turma, DJ de 28.10.2004.) 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao>. Acesso em: 13 jan. 2011. 
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(Estrangeiros, apátridas, cidadãos europeus) 

1. Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em Portugal 
gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português.  

2. Exceptuam-se do disposto no número anterior os direitos políticos, o 
exercício das funções públicas que não tenham carácter predominantemente 
técnico e os direitos e deveres reservados pela Constituição e pela lei 
exclusivamente aos cidadãos portugueses.  

3. Aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa com residência 
permanente em Portugal são reconhecidos, nos termos da lei e em 
condições de reciprocidade, direitos não conferidos a estrangeiros, salvo o 
acesso aos cargos de Presidente da República, Presidente da Assembleia da 
República, Primeiro-Ministro, Presidentes dos tribunais supremos e o 
serviço nas Forças Armadas e na carreira diplomática.  

4. A lei pode atribuir a estrangeiros residentes no território nacional, em 
condições de reciprocidade, capacidade eleitoral activa e passiva para a 
eleição dos titulares de órgãos de autarquias locais.  

Ainda sobre o tema dos Tratados, é importante destacar que o art. 4.º, I, da 

Constituição de 1988 prescreve a independência nacional nas relações jurídicas da República 

Federativa do Brasil na ordem internacional. Esta independência nacional fundamenta o 

dualismo jurídico, é dizer, a existência de duas ordens jurídicas: nacional e internacional. A 

ordem jurídica internacional só produz efeitos dentro no território nacional se for 

recepcionada conforme os comandos constitucionais. No Brasil não vigora o princípio da 

recepção automática558 a não ser sobre os temas de direitos humanos, conforme leciona Flávia 

Piovesan: 

Em face da incorporação automática os tratados internacionais incorporam-
se de imediato ao direito nacional em virtude do ato da ratificação. (…) Em 
suma, em face da sistemática da incorporação automática, o Estado 
reconhece a plena vigência do Direito Internacional na ordem interna, 
mediante uma cláusula geral de recepção automática plena. Com o ato da 
ratificação, a regra internacional passa a vigorar de imediato tanto na ordem 
jurídica internacional, como na ordem jurídica interna, sem a necessidade 
de uma norma de direito nacional que a integre ao sistema jurídico. Esta 
sistemática da incorporação automática reflete a concepção monista, pela 

 
                                                           
558  Supremo Tribunal Federal, CR AgR 8279, Relator Celso de Mello, Brasília, 17.06.1998: “A Constituição 

brasileira não consagrou, em tema de convenções internacionais ou de tratados de integração, nem o 
princípio do efeito direto, nem o postulado da aplicabilidade imediata. Isso significa, de jure constituto, que, 
enquanto não se concluir o ciclo de sua transposição, para o direito interno, os tratados internacionais e os 
acordos de integração, além de não poderem ser invocados, desde logo, pelos particulares, no que se refere 
aos direitos e obrigações neles fundados (princípio do efeito direto), também não poderão ser aplicados, 
imediatamente, no âmbito doméstico do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade imediata)”. 
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qual o Direito Internacional e o Direito interno compõe uma mesma 
unidade, uma única ordem jurídica, inexistindo qualquer limite entre a 
ordem jurídica internacional e a ordem interna. [...] “Em outros Estados, 
que possuem um sistema diferente, os tratados ratificados se transformam 
em lei interna em virtude da ratificação. Este método é chamado 
‘incorporação automática’ e é método adotado, dentre outros, pela França, 
Suíça, Países Baixos, Estados Unidos e alguns países latino-americanos, 
africanos e asiáticos. É importante observar que, em muitos Estados, a 
promulgação ou publicação dos tratados podem também ser atos 
necessários para que eles entrem em vigor no Direito Interno.559  

A Constituição de 1988 estabelece algumas regras constitucionais para recepção e 

incorporação de tratados internacionais: Conforme art. 84, VIII da Constituição o Presidente, 

como Chefe de Estado, assina o tratado internacional e, posteriormente, consoante o art. 49, I, 

determina ao Congresso Nacional o dever referendar o tratado internacional, por meio de um 

decreto legislativo e finalmente, o Presidente da República edita um decreto promulgando o 

tratado internacional. A partir de então o tratado passa a produzir efeitos no território 

nacional. Nesse sentido, Antônio Augusto Cançado Trindade disserta: 

Se os tratados e convenções internacionais são os contratos dos Estados, 
que têm por fim estabelecer entre estes relações obrigatórias, o certo é que 
os respectivos governos não se reconhecem obrigados por eles senão depois 
de terem ratificado. 

[...] Até o momento da ratificação, o que há é um tratado assinado, mas 
ainda não aprovado. Não basta, em verdade, que o firmem as partes 
contratantes. A assinatura, por si não lhe dá força obrigatória. Para tanto 
indispensável é a ratificação, ato solene pelo qual o Chefe de Estado o 
declara aceito.560 

Nesse sentido, em regra, os tratados internacionais referentes a cidadania têm 

natureza de lei ordinária. Portanto, podem ser objeto de controle de constitucionalidade. A 

 
                                                           
559  Virginia Leary. International labour conventions and national law: the effectiveness of the automatic 

incorporation of treaties in national legal systems. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1982, p. 36. Apud. 
PIOVESAN, Flávia. O direito internacional dos direitos humanos e a redefinição da cidadania no Brasil. 
Justiça e Democracia: revista semestral de informação e debate, n. 2, p. 109-118, jul.-dez. 1996 – ano 1 
(publicação oficial da Associação Juízes para a Democracia). São Paulo: Revista dos Tribunais, segundo 
semestre de 1996. p. 10. Devemos ainda destacar  que Constituições estrangeiras como a Portuguesa, 
admite ainda a recepção automática das normas internacionais conforme art. 8.º. 

560  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Repertório da prática brasileira do direito internacional público 
(período de 1919-1940). Brasília: Escopo Editora, 1984. p. 85. 
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nosso ver, não devem ser entendidos tratados internacionais de direitos humanos, que ele 

equivaleria à Emenda Constitucional. Novamente, Flávia Piovesan ressalta: 

Os tratados de direitos humanos em nada se identificam com os tratados 
comuns e tradicionais, já que, enquanto estes buscam o equilíbrio e a 
reciprocidade de relações entre Estados partes, aqueles transcendem os 
meros compromissos recíprocos entre os Estados pactuantes, objetivando a 
salvaguarda dos direitos do ser humano e não das prerrogativas dos Estados. 
Portanto, as diferenças entre estes tratados, por si só, justificam a existência 
da diversidade de regimes jurídicos a eles atribuídos.561 

Assim, diante de todos os argumentos expostos, não existem princípios absolutos, 

pois todos encontram limites em outros princípios também consagrados na Constituição ou 

em tratados internacionais, devendo ser considerados relativos para permitir uma cedência 

recíproca ou ponderação.  

Resta-nos, contudo, tecer uma análise do modelo de comunidade da globalização, 

‘fenômeno irreversível’, segundo Eric Hobsbawm562 do problema do Estado Contemporâneo 

e do constitucionalismo do século XXI em relação a um (ou mais) cidadão(s) de um 

determinado Estado Nacional que pratica determinada conduta de barbárie e atrocidade contra 

seus semelhantes enquanto pessoa humana, exige desses Estados nacionais o princípio de 

cooperação submeta a um Tribunal Internacional universal, imparcial, criado para processar e 

julgar pessoas que comentam crimes que ofendam a consciência da humanidade e princípio 

universal da justiça. Milton Santos563 ensina que “como os atores globais eficazes são, em 

 
                                                           
561  PIOVESAN, Flávia. Valor jurídico dos tratados: impacto na ordem interna e internacional. p. 17. 

Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 1 jul. 2012.  

562  HOBSBAWM, Eric J. O novo século: entrevista a Antonio Polito. Tradução do italiano para o inglês de 
Allan Cameron tradução do inglês para o português e cotejo com a edição italiana Claudio Marcondes. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 78. Segundo o autor “a globalização é irreversível e, em alguns 
aspectos, independente da atuação governamental. O mesmo não se dá com a ideologia baseada na 
globalização, a ideologia neoliberal do livre mercado ou o que foi chamado de fundamentalismo do mercado 
livre”. 

563  SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2000. p. 113. 
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última análise, anti-homem e anticidadão, a possibilidade de existência de um cidadão do 

mundo”.564 

Do que já foi descrito até aqui afirmamos que, em cada período histórico, tem-se 

uma ideia de cidadão, cidadania e nacionalidade que depende da escala de valores e interesses 

da comunidade, pois a cidadania pressupõe a existência de outras pessoas ao encontro do 

outro e sempre suscitará reinterpretação para adequação de seu conceito.  

Analisada a nacionalidade como pressuposto da cidadania e que nem todo 

nacional é cidadão que goza de seus direitos politicos fundamentais, razão pela qual por não 

exercer instrumentos da democracia participativa, passamos a adentrar na análise dos direitos 

 
                                                           
564  A cidadania é uma prerrogativa de poucos quando analisados sob a ótica uniserval, internacional e no final 

século XX e início do século XXI há alternativas de ampliação do conceito de cidadania e a oportunidade de 
avançar o conceito de cidadão na direção de uma cidadania universal (ou o que alguns doutrinadores 
denominam anti-cidadão universal) quando determinadas pessoas determinados Estados soberanos são 
sujeitos passivos de crimes contra a humanidade, condicionado pelos ordenamentos jurídicos internacional e 
nacional, onde o Brasil nesse particular, nosso ordenamento interno constitucionalizou tratados 
internacionais de direitos humanos instituído pela EC 45/04, que incorporou o § 4.º do art. 5.º, CF/1988 § 4.º 
onde “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão” criado pelo Estatuto de Roma. Muitos doutrinadores chamam de “bloco de constitucionalidade”.  

 O ADCT em seu art. 7 prescreve: “O Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional de 
direitos humanos. Em 7 de fevereiro de 2000 A República Federativa do Brasil, onde o ato complexo foi 
editado pelo através do Presidente da República assinando o tratado internacional de direito humanos e que 
foi ratificado pelo Congresso nacional expedindo o decreto legislativo n. 112 de 06.06.2002, promulgado 
pelo decreto do executivo n. 4.388 de 25.09.2002. Assim tornaram-se Direitos fundamentais incorporados ao 
ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional em virtude da interpretação do o § 2.º do art. 5.º, 
CF/1988 que prescreve que “os direitos e garantias expresso nesta Constituição não excluem outros 
decorrrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa seja parte”. 

 Entrega de um cidadão brasileiro nato ou naturalizado não se confunde com a extradição, ponto que a 
entrega tem-se na relação jurídica de um lado, por exemplo o Estado Brasileiro (ou um estado estrangeiro 
que entregue seu cidadão) e de outra para da relação um órgão internacional, denominado Tribunal Penal 
Internacional que não é um estado soberano. Na referida extradição, há um tratado internacional e uma 
relação jurídica entre dois Estados soberanos. O referido estatuto de Roma prevêa distinção entre os 
institutos jurídicos da extradição e entrega no art. 102, alíneas a e b. 

 Entretanto só será julgado pelo Tribunal Penal Internacional que tem jurisdição universal composto por 18 
magistrados, se a jurisdição nacional na aplicação do princípio da especialidade ou da complementariedade. 
Como ainda não há decisão do STF acerca deste tema e nenhum caso em particular cremos que poderá haver 
divergências sobre os temas de entrega de cidadão brasileiro ao Tribunal Penal Internacional, caso em que os 
métodos hermenêuticos e de interpretação constitucionais serão usado para resolver possível conflito 
aparentes ou reais de normas. 
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políticos fundamentais e relacioná-la ao exercício de iniciativa popular de Emenda à 

Constituição de 1988. Nesse sentido, Alexandre de Moraes conceitua direitos políticos como: 

[...] conjunto de regras que disciplinam as formas de atuação da soberania 
popular, conforme preleciona o caput do art. 14 da Constituição Federal. 
São direitos públicos que investem o indivíduo no status activae civitas, 
permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação nos 
negócios do Estado, de maneira a conferir os atributos da soberania.565  

Já destacamos que a Constituição de 1988 prescreve que “Todo o poder emana do 

povo” e este termo não se confunde com conjunto de cidadãos. Celso Ribeiro Bastos ressalta 

que “[...] todo cidadão é um nacional, mas o inverso não é verdadeiro: nem todo nacional é 

cidadão. O que confere esta última qualificação é o gozo dos direitos políticos”.566 Assim, as 

pessoas que não estejam no rol daqueles detentores de direitos políticos fundamentais podem 

ser pessoas nacionais de um Estado e, no entanto, não serem cidadãos que participam da vida 

política. A doutrina classifica os direitos políticos em Direitos políticos positivos567 e Direitos 

políticos negativos.  

Os primeiros chamados de Direitos políticos positivos são elementos que, de 

acordo com a Constituição e com a lei infraconstitucional, devem ser preenchidos para que o 

cidadão possa votar e ser votado. Aqui se encontram presentes o exercício da democracia 

representativa onde há de se observar capacidade eleitoral ativa e passiva do cidadão, seja 

brasileiro nato ou naturalizado. A esse respeito, Thales Tácito assevera: “Os direitos políticos 

positivos resumem o conjunto de normas que conferem ao cidadão o direito subjetivo de 

 
                                                           
565  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, cit., p. 224.  

566  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, cit., p. 281. 

567  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 280. Para o autor “os direitos 
políticos positivos consistem no conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação no 
processo político e nos órgãos governamentais. Eles garantem a participação do povo no poder de 
dominação política por meio das diversas modalidades de direito de sufrágio: direito de voto nas eleições, 
direito de elegibilidade (direito de ser votado), direito de voto nos plebiscitos e referendos, assim como por 
outros direitos de participação popular, como o direito de iniciativa popular, o direito de propor ação popular 
e o direito de organizar e participar de partidos políticos”. 
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participação no processo político e nos órgãos governamentais, por meio do direito do 

sufrágio”.568 

Assim, explicando melhor a capacidade Eleitoral Ativa (direito de votar – 

alistabilidade) o alistamento e o voto são: 1) facultativo (para 16 a 18 anos, maiores de 70 e 

analfabetos);569 2) obrigatório (para o cidadão de 18 a 70 anos);570 3) conscritos571572 e 4) 

proibido (Estrangeiro – quem não for nacional nato ou naturalizado). Entretanto, aqui há 

necessidade de tecer alguns comentários sobre os estrangeiros portugueses. Conhecido tanto 

lá como cá no Brasil como ‘quase nacional’, o português, sem deixar sua nacionalidade 

portuguesa, portanto, estrangeiro, segundo a lei brasileira, depois de 3 anos no território 

nacional, pode exercer direitos políticos, desde que por ato volitivo requeira.  

Destaca-se que o português estrangeiro não pode participar de toda democracia 

representativa, é dizer, votar em todas as eleições, é dizer nas representatividades nacionais, 

estaduais, distrital. Só pode o estrangeiro português votar nas eleições democráticas 

municipais e eleger representantes do poder Executivo (prefeito) e do Legislativo (vereador).  

Logo se pode votar em eleições municipais podem também os portugueses “quase 

nacionais” proporem iniciativa popular de lei municipal? Entendemos que sim, por 

interpretação sistêmica e lógica das razões expostas no ordenamento interno e em decorrência 

do princípio da reciprocidade decorrente do tratado entre Brasil e Portugal. 

 
                                                           
568  CERQUEIRA, Tácito Pontes Luz de Pádua. Preleções de direito eleitoral. Rio de Janeiro: Lumen Iuris. 

2006. t. I, p. 66. 

569  Exemplo: o menor de 17 anos que se alista, não está obrigado a votar, o alistamento e o voto são 
facultativos. No Brasil, o alistamento depende da manifestação de vontade do cidadão, no Brasil o 
alistamento não é de ofício, pois é necessário que ele compareça à repartição eleitoral para se alistar. Aquele 
que atinge 16 anos até a data das eleições, pode ser alistar eleitoralmente, de forma facultativa. É proibida a 
realização de testinhos coletivos para saber se o cidadão é alfabetizado ou não, o juiz deve identificar de 
maneira individual. Pessoa que tenha deficiência, não é obrigada a votar, aplicando-se a analogia que a CF 
empresta ao maior de 60 anos. 

570  O Estrangeiro não se alista, não vota e não pode ser votado. 

571  Conscritos não se alistam e não votam. São os brasileiros durante o serviço militar obrigatório. 

572  Aquele cidadão que faz medicina, odontologia, farmácia e enfermagem, tendo 17 anos, vai prestar o serviço 
militar obrigatório com 24 anos, depois de formado. Então, ele vai ser um conscrito de 24 anos. 
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O direito político positivo passivo ou a capacidade passiva (direito de ser votado – 

condições de elegibilidade) a Constituição de 1988 em seu art. 14, § 3.º, estabelece os 

requisitos previstos e a lei ordinária regulamenta, prescrevendo o que deve ser preenchido 

para que o cidadão nato ou naturalizado possa receber voto e possa ser escolhido na 

democracia representativa. Esses requisitos são denominados genericamente condições de 

elegibilidade.  

Logo, nem todos os cidadãos que votam, podem ser votados, é dizer, nem todo 

cidadão que possui capacidade ativa, tem capacidade passiva. Além de preencher as 

condições de elegibilidade, o cidadão nato o naturalizado não pode incorrer em nenhuma 

causa inelegibilidade. Se houver uma causa de inelegibilidade o cidadão nato, naturalizado e o 

quase nacional não poderão iniciar projeto de lei de iniciativa popular. 

A segunda espécie de direito político é chamada pela doutrina de negativas onde 

são limites aos direitos políticos fundamentais estabelecidos pelas normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Na verdade, são obstáculos normativos que impedem, total ou 

parcialmente de exercer a capacidade política eleitoral passiva de que o cidadão possa ser 

escolhido, votado pelos cidadãos natos, naturalizados e quase nacionais (portugueses), 

membros da comunidade brasileira. São os impedimentos, inelegibilidades e até privação, é 

dizer, privação dos direitos políticos, que em regra estão previstos no art. 15 da Constituição.  

Como se depreende de toda análise normativa, doutrinária e jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal, o conceito de cidadão brasileiro nato, naturalizado e quase 

nacional (português) têm proximidade e se complementam, com contornos definidos nas 

fontes citadas, em vista de interesses por vezes muito bem localizados tendo historicamente 

avanços e recuos importantes, ora estendendo (situação citada na Constituição de 1891), ora 

restringindo, razão de ser, como mencionamos inicialmente, um processo de inclusão político-

social, cujo conceito está longe de universal e fica limitado à aquisição formal, e legal em 

virtude dos elementos que configuram a identidade de um cidadão brasileiro no Estado 

Democrático de Direito, em virtude dos diversos componentes políticos, econômicos, sociais 

e culturais, que são fundamentais para identificar o cidadão brasileiro. 
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No entanto, para efeito de nossa proposta de iniciativa popular de emenda à 

Constituição pelo cidadão, adotamos um conceito de cidadão brasileiro para o Estado 

Democrático de Direito: são pessoas nacionais que são ligadas ao Estado brasileiro pelo 

vínculo jurídico-político denominado nacionalidade, ressalvando a lição de Celso Ribeiro 

Bastos citada anteriormente: “todo cidadão é um nacional, mas nem todo nacional é cidadão. 

O que confere esta última qualificação é o gozo dos direitos políticos”. 

Passemos agora para os requisitos da iniciativa de emenda constitucional pelo 

cidadão, vez que o Estado Democrático de Direito ainda tem muito que evoluir para galgar 

um patamar de país democrático e um povo maduro politicamente nas relações entre 

governantes e governados. 

5.3 Requisitos para iniciativa de emenda constitucional pelo cidadão 

A presente proposta de iniciativa do cidadão de propor emenda à Constituição de 

1988 é oriunda dos estudos analisados nos capítulos anteriores e a pressuposição inicial fixada 

pela análise de: 1.º) dos Anais da Assembleia Nacional Constituinte, vista no Capítulo I, em 

que muito se discutiu a possibilidade de emenda popular à Constituição, e que o constituinte 

decidiu não positivar, por falta de vontade política; 2.º) Pelo doutrinador José Afonso da Silva 

e de sua afirmação teórica da viabilidade da iniciativa de emenda popular constitucional, sem 

estabelecer os requisitos; 3.º) da proposta de emenda à Constituição que ‘acresce os cidadãos 

e cidadãs” ao rol de legitimados à iniciativa de emenda constitucional; 4.º) das prescrições das 

Constituições estaduais do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e do Distrito Federal, que prescrevem 

iniciativa de emenda popular.  

Se, conforme citado anteriormente a “ausência de lei não é ausência de direito”, e 

o “direito é maior do que a lei” (Carlos Ayres Britto) a Constituição de 1988 tem 

perfeitamente a solução jurídica para a proposta de iniciativa popular de emenda 

constitucional, conforme bem ensina Fábio Konder Comparato: 

Havendo a Constituição de 1988 admitido o exercício direto da soberania 
popular como princípio, a sua exclusão, para as emendas e a revisão, 
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dependeria de uma norma explícita. Como esta não existe, deve-se concluir 
que toda e qualquer reforma da Constituição pode ser ratificada – como 
também iniciada – pelo voto popular.573 

De outro modo, preleciona José Joaquim Gomes Canotilho, que concebe a 

Constituição como um “sistema aberto de regras e princípios”574 e José Afonso da Silva, 

parafraseando José Joaquim Gomes Canotilho, e Vital Moreira ressalta: “Princípios 

fundamentais visam essencialmente definir e caracterizar a colectividade política e o Estado e 

enumerar as principais opções político-fundamentais”.575  

Os fundamentos da capacidade do cidadão como proponente de emenda à 

Constituição encontram-se em todas os princípios constitucionais fundados na Soberania 

Popular,576 no Estado Democrático de Direito, analisados no Capítulo I, II e nos princípios da 

unidade e na harmonização e a concordância prática entre as normas ou valores do texto 

constitucional. Na lição de Celso Ribeiro Bastos: 

Assim, o postulado da harmonização impõe que a um princípio ou regra 
constitucional não se deva atribuir um significado tal que resulte ser 
contraditório com outros princípios ou regras pertencentes à Constituição. 
Também não se lhe deve atribuir um significado tal que reste incoerente 
com os demais princípios ou regras.577  

Assim, a própria estrutura lógica, jurídica e ideológica do Estado Democrático de 

Direito, prescrita no caput do art. 1.º da Constituição e em seu parágrafo único, enuncia que o 

titular de “Todo o poder”, que é o povo, aliado a soberania popular e a cidadania, 
 
                                                           
573  COMPARATO, Fábio Konder. Emenda e Revisão na Constituição de 1988. Revista de Direito Público, n. 

93, jan-mar. 1990, p. 125-128. 

574  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional, cit., p. 1159. 

575  Apud SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 98. 

576  Muito embora o conceito de soberania seja clássico, existe documento jurídico (Tratado de Lisboa) e muitos 
doutrinadores que ao analisar o fenômeno da Globalização, acabou por reduzir essa essência conceitual, 
conforme ressalta Mário Lúcio Quintão Soares (2004, p. 105): “Em um mundo marcado por tensões 
permanentes no âmbito interno dos Estados e no contexto internacional, em que a globalização transforma os 
Estados em membros de Blocos econômicos, o conceito de soberania insculpido por Bodin, Hobbes, 
Rousseau e Hegel dilui-se”. 

577  BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Celso 
Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999. p. 106-107. 
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fundamentam que todas as demais normas constitucionais que contemplam o direito de 

iniciativa popular de leis expressas (federal, estadual e municipal) ou implícitas (distrital 

territorial se houver e emenda à Constituição), encontram-se em igualdade de condições de 

exercício e concretização, nenhuma podendo se sobrepor à outra para lhe afastar o 

cumprimento. Logo, não há dúvida de que há o direito de iniciativa popular de lei, prevista no 

art. 14, III, em especial, de emenda à Constituição diante de tais argumentos. Na lição de 

Celso Ribeiro Bastos:  

A interpretação deriva das dúvidas que a norma que se interpreta gera [...]. 
O intérprete, visando aplicar o direito, se depara com a indeterminação 
semântica dos signos linguísticos, utilizados nos textos legislativos, o que 
lhe gera dúvidas, que são sanadas pela interpretação, cujo fim, como vimos, 
é o de esclarecer, atribuir significado a determinada palavra.578  

Assim, não permite que ocorra a desarmonia normativa contida no art. 14, III, 

“iniciativa popular de lei”, sob pena de não aplicação da referida norma constitucional, que 

permite ao cidadão iniciar qualquer espécie normativa contida no art. 59 da Constituição, não 

aplicação esta que deve veemente ser evitada. Mais do que possibilitar a máxima efetividade 

possível ao cidadão, o princípio da harmonização, como afirmado, relaciona-se com o da 

unidade, na medida em que não se podem admitir contradições, visto que o fim da norma 

constitucional de iniciativa popular, prevista no art. 14, inciso III, pressupõe que o 

ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades e deve ser coerente com o conjunto, 

permitindo que o cidadão participe do processo legislativo em todas as espécies previstas no 

art. 59, como lei complementar, ordinária federal (Cap. III), estadual, distrital, territorial e 

municipal (Cap. IV) e agora, em Emenda Constitucional, visto que é a concretização da 

interpretação da norma constitucional prevista no art. 14, “iniciativa das leis”. Nesse sentido, 

Eros Roberto Grau: 

A concretização implica um caminhar do texto da norma para a norma 
concreta (a norma jurídica), que não é ainda, todavia, o destino a ser 
alcançado; a concretização somente se realiza em sua plenitude no passo 
seguinte, quando é definida a norma de decisão, apta a dar solução ao 
conflito que consubstancia o caso concreto. Por isso sustento que 

 
                                                           
578  BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional, cit., p. 30. 
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interpretação e concretização se superpõem. Inexiste, hoje, interpretação do 
direito sem concretização; esta é a derradeira etapa daquela.579 

Os princípios fundamentais da soberania popular, do Estado Democrático de 

Direito e da cidadania é que permitem compreender integralmente o direito fundamental de 

iniciativa popular de lei, previsto no art. 14, inciso III, já estudados nos capítulos III e IV, 

buscando à felicidade coletiva da comunidade. O direito de iniciativa popular na espécie 

legislativa de emenda à Constituição não está em contradição com as normas analisadas no 

art. 14, inciso III (soberania popular), art. 61, § 2.º (federal), art. 27, § 4.º (estadual) e art. 29, 

XIII (municipal). Importante lição de Luís Roberto Barroso sobre a interpretação sistêmica 

das normas constitucionais: 

Uma norma constitucional, vista isoladamente, pode fazer pouco sentido ou 
mesmo estar em contradição com outra. Não é possível compreender 
integralmente alguma coisa [...] sem entender suas partes, assim como não é 
possível entender as partes de alguma coisa sem a compreensão do todo. A 
visão estrutural, a perspectiva de todo o sistema, é vital.580  

Destacamos também que há projetos de emenda581 à Constituição de 1988, para 

permitir a iniciativa popular de emenda à Constituição. É o caso, por exemplo, do Projeto de 

 
                                                           
579  GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 

2002, p. 19. 

580  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 127. 

581  No entanto, diante da demonstração no capítulo III da pouca efetividade desse direito político fundamental 
no plano federal por conta da dificuldade de se cumprir os requisitos constitucionais contidos na redação do 
art. 61 § 2.º “[...] no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”, no art. 13, § 2.º, da Lei federal 
9.709/98, e do regimento interno da Câmara dos Deputados constituindo como requisitos segundo art. 252, 
além dos citados, como: “I – a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e 
legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral; II – as listas de assinatura serão organizadas 
por Município e por Estado, Território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara; 
[...] IV – o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores 
alistados em cada Unidade da Federação, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se 
não disponíveis outros mais recentes;V – o projeto será protocolizado perante a Secretaria-Geral da Mesa, 
que verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação;VI – o projeto de lei 
de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais, integrando a numeração geral das proposições; 
VII – nas Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral, poderá usar da palavra para discutir 
o projeto de lei, pelo prazo de vinte minutos, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado quando da 
apresentação do projeto;VIII – cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, podendo, 



308 
 

Emenda à Constituição 3, de 2011, que “Acrescenta o inciso IV ao caput do art. 60 e o § 3.º 

ao art. 61 da Constituição, e altera a redação do § 2.º também do art. 61, para viabilizar a 

apresentação de propostas de emenda à Constituição de iniciativa popular e facilitar a 

apresentação e a apreciação de projetos de lei respectivos.” Trazemos ao estudo e pesquisa as 

propostas de emendas à Constituição, projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, que 

propõe a alteração da redação do art. 60, da redação da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998 

e do regimento interno da Câmara dos deputados, conforme Anexos II e III. 

Do sentido na letra da norma constitucional contida no art. 60 não pode ser feita 

uma interpretação literal, por uma interpretação por demais restritiva, deixando de fora os 

cidadãos, titulares de “todo o poder”, do processo legislativo de emenda à Constituição, não 

podendo estar incompatível e incoerente em seu conjunto prescrito no art. 14. Assim há, 

segundo Carlos Ayres Britto, como distinguir diferentes sujeitos do poder: o agente e titular 

do poder constituinte reformador: 

O titular jamais deixa de existir, apenas se retira de cena. Seu berço está 
fora do âmbito da obra que edita. Ao contrário de seu agente, ele, o titular, 
não morre. Esse poder não se exaure jamais na obra que edita. Sobrevive ao 

 
                                                           
 

caso contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação em proposições 
autônomas, para tramitação em separado”. 

 Esses requisitos não estão adequados a era da comunicação contemporânea da internet, razão pela qual a 
conferência dessas exigências expostas nos capítulos anteriores, reitera-se “o número de assinaturas, nome e 
título de eleitor necessárias a legitimar o direito de iniciativa popular entre outros”, têm tramitando no 
Congresso Nacional várias propostas de projetos de leis para alterar a Lei federal 9.709/98, como o PL-
7165/2010 “acrescentar § 3.º ao art. 13 em regime de urgência” bem como do PRC-223/2010 que “altera o 
art. 151 do Regimento Interno, instituindo o regime de urgência para a tramitação de projetos de lei de 
iniciativa popular.” Ainda há o projeto de lei PRC-24/2003, que altera o “art. 252 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, dispondo sobre a possibilidade de subscrição de projetos de lei de iniciativa popular 
via Internet ou pelo sistema 0800 de atendimento à população.” 

 Também destacamos que o Poder Legislativo para facilitar a participação da comunidade organizada, 
instituiu a Comissão de Legislação Participativa, que recebe sugestões de iniciativas legislativas 
apresentadas pela sociedade civil organizada por meio de associações, órgãos de classe, sindicatos e 
entidades organizadas da sociedade civil que não é objeto de nossa análise e proposta. Saliente também que 
há projeto SUG-234/2006 CLP, para alterar os arts. 32, XVII, alínea “a” e 254 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, os arts. 2.º, 7.º e 10.º do Regulamento Interno da Comissão de Legislação 
Participativa, para “Autoriza qualquer cidadão a propor sugestões de iniciativa legislativa na Comissão de 
Legislação Participativa da Câmara dos Deputados” o que ainda não permite ao cidadão a exercer esse 
direito.  
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seu próprio labor (mas sempre do lado de fora) e é assim que pode gestar 
quantas Constituições quiser. A qualquer tempo.582 

É um argumento ad absurdum, ilógico, ser titular do poder e não exercê-lo para 

reformar a norma constitucional sobre sua própria felicidade e destino político, vez que o 

texto constitucional do art. 60, está redigido contradizendo outras normas constitucionais que 

permitem a iniciativa popular no plano federal (CF/1988 art. 61, § 2.º), estadual (CF/1988 art. 

27, § 4.º) e municipal (CF/1988 art. 29, XIII). Não permitir ao cidadão iniciar o processo 

legislativo de emenda à Constituição é não estar adequado aos princípios Fundamentais da 

Republica Federativa do Brasil, da soberania popular, do Estado Democrático de Direito e da 

cidadania, impedindo o fim para que foi positivado no art. 14, inciso III, a iniciativa popular 

de qualquer espécie legislativa prevista no art. 59 (Lei complementar, ordinária e Emenda à 

Constituição). Os princípios, segundo Carlos Ari Sundfeld, são “a base do ordenamento 

jurídico, a parte permanente e eterna do direito e também a cambiante e mutável, que 

determina a evolução jurídica; sendo também as ideias fundamentais e informadoras da 

organização jurídica da Nação”.583 

Logo, a interpretação de norma constitucional do direito político fundamental de 

iniciativa popular a ser adotada é interpretação extensiva, corrigindo uma formulação restrita 

e estreita pelo constituinte e adequando a interpretação lógica e sistemática. É o que 

Francesco Ferrara diz que acontece quando o legislador faz constar na norma “um elemento 

que designa espécie, quando queria aludir ao gênero, ou formula para um caso singular um 

conceito que deve valer para toda uma categoria.”584 O mesmo autor ressalta que:  

A interpretação extensiva, despojando o conceito das particularidades e 
circunstâncias especializantes em que se encontra excepcionalmente 
encerrado, eleva-o a um princípio que abarca toda a generalidade das 
relações, dando-lhe um âmbito e uma compreensão que, perante a simples 
formulação terminológica, parecia insuspeitada.585 

 
                                                           
582  BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 45. 

583  SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4. ed. rev. aum. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2000. p. 143. 

584  FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis. Coimbra: Arménio Amado, 1987. p. 150. 

585  Idem, ibidem, p. 150. 
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A interpretação extensiva permite o reagrupamento do ordenamento, aplicando o 

conjunto de princípios constitucionais relativos à iniciativa popular de lei, que rege as 

hipóteses semelhantes nas esferas federal, estadual e municipal, agregando-se à Constituição 

material, sem o auxílio de nenhum elemento exterior a norma constitucional, pois decorre da 

interpretação dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito e da Cidadania, 

com bem assevera Ingo Wolfgang Sarlet:  

Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas 
concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 
positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 
sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas 
da esfera da disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade 
formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser 
equiparados, agregando-se à Constituição material [...].586 

Paulo Bonavides lembra que “quanto mais rígida a Constituição, quanto mais 

obstáculos são erigidos à sua reforma, maior será a importância da interpretação e dos seus 

métodos interpretativos (que devem ser mais flexíveis e maleáveis) para a perfeita 

acomodação do estatuto básico às exigências do meio político e social”.587 Bem ressalta Juan 

Ramón Capella sobre os direitos da cidadania: 

Como questão histórica, cada um dos “direitos” da “cidadania” foi 
arrancado ao poder estatal. Ou, dito por seu reverso, cada um dos deveres 
que correspondem aos direitos de liberdade foram impostos ao Estado. Para 
chegar a impor qualquer um deles, por exemplo, o “direito de greve”, as 
pessoas [...] tiveram primeiro que realizar greves (às que não tinham 
direito), organizar-se para isso, juntar forças, empregá-las, propor-se 
coletivamente ver reconhecido o “direito de greve”: em uma palavra, os 
indivíduos tiveram que reunir poder (social e político) para alterar a 
correlação de forças preexistente.588 

Christiano José de Andrade, “Tendo como meta esta decidibilidade, “o operador 

do direito sempre se deparará com o problema do método”, que, como ressaltou Descartes, “é 
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o caminho que se deve seguir para chegar à verdade nas Ciências”.589 Deve-se conforme 

afirmamos em capítulos anteriores, haver um liame, uma relação, entre legalidade e 

legitimidade popular. No momento em que coincidirem esses dois institutos, identificando-se, 

haverá a norma constitucional lógica, adequada, derivada da vontade popular e promulgada 

conforme o ordenamento constitucional positivo brasileiro, sem, contudo, afastar a 

participação dos parlamentares no processo legislativo popular. Logo, pensamos diferente do 

que ensina Montesquieu, para quem a liberdade política se realiza apenas no Estado 

representativo.590 Nos filiamos ao entendimento de Maria Victória de Mesquita Benevides, 

para quem a discussão acerca da democracia participativa estará marcada, de certo modo, por 

essa modificação na titularidade da soberania: 

E justamente a ênfase na soberania nacional (e não popular) que ensejará a 
maioria das polêmicas sobre representação e exercício direto da 
democracia. Se a nação é representada pelo Parlamento, a ele, 
exclusivamente a ele, cabe a representação política. A soberania 
parlamentar substitui, portanto, a soberania popular.591 

Diferentemente dos outros instrumentos de participação democrática dos 

cidadãos, citados no capítulo II, a Iniciativa Popular de lei prevista no art. 14, inciso III, é a 

manifestação mais real da vontade popular e fonte de deliberação e participação política dos 

cidadãos que não fica livre de intervenções do Poder Legislativo e demais poderes 

constitucionais como o Executivo (veto) e do Judiciário (controle de constitucionalidade), em 

nada diminuindo a atividade e importância do Poder Legislativo. Apenas, manifesta sua 

própria vontade popular ao Poder Legislativo, fonte de todos dos Poderes constitucionais 

(CF/1988 art. 1.º parágrafo único). No entendimento de Dalmo de Abreu Dallari, a 

conjugação como forma de aproximar a comunidade do ideal democrático participativo: 
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Isso não deve significar, por enquanto, a eliminação do representante, mas 
menos representação, mais democracia e mais participação direta do povo. 
Quanto maior for a participação direta do povo, mais próximos estaremos 
de uma sociedade democrática.592 

Acreditamos que a participação democrática dos cidadãos no processo legislativo 

de emenda à Constituição, fará ter voz a vontade popular perante o ordenamento jurídico, 

ampliando a consciência política de nosso povo, contrariando a opinião de muitos, para quem 

a participação popular na democracia do Brasil é “algo irreversível”. John Ralston Saul disse: 

“A denúncia ao positivismo jurídico é mais um aspecto que informa a crítica à razão 

instrumental” (tradução livre do autor).593 

A iniciativa de emenda constitucional pelo cidadão assume novos significados dos 

direitos fundamentais, sem a necessidade de se recorrer à alteração formal da Constituição, 

via emenda constitucional que altere sua literalidade e conteúdo expresso, pois conforme 

destacamos anteriormente, na voz de Carlos Ayres Britto “ausência de lei não é ausência de 

direito”, e o “direito é maior do que a lei”. Passamos a apresentação da proposta de requisitos 

para que o cidadão exerça o direito de iniciativa de emenda constitucional pelo cidadão, 

previsto no art. 14, III, representando a manifestação soberana da suprema vontade política na 

busca da felicidade coletiva. 

5.3.1 Capacidade de o cidadão nato ser proponente de iniciativa de emenda à Constituição 

A iniciativa de lei é ato jurídico pelo qual se deflagra uma das espécies legislativas 

contidas no processo legislativo previsto no art. 59 da Constituição de 1988. A iniciativa 

popular de lei prevista no art. 14, III, pode ser classificada como sendo extraparlamentar 

(povo) e concorrente (aquela em que pode ser apresentada por X e ao mesmo tempo por Y). 

No entanto, o projeto de iniciativa popular de lei é exercido pelo cidadão juntamente com um 

deputado federal. Na esfera federal, estadual, distrital e municipal, qualquer cidadão, independente de 

ser nato ou naturalizado é a pessoa nacional, que detendo a prova da cidadania, é dizer, ter 
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título de eleitor e estar em pleno gozo dos direitos políticos, pode exercer o direito de 

iniciativa. Exclui-se deste conceito os estrangeiros, as pessoas jurídicas, conforme redação da 

Súmula 365 do Supremo Tribunal Federal: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor 

Ação Popular”.  

A Constituição, em seu art. 12, § 2.º, prescreve “A lei não poderá estabelecer 

distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”. 

No mesmo sentido, o inciso III do art. 19 prescreve: “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios: III – criar distinções entre brasileiros ou preferências 

entre si”. O princípio geral da igualdade constitucional prevista no art. 19, inc. III é 

consectário do direito fundamental previsto no art. 5.º, caput, da CF/1988 e significa 

igualdade de aptidão e igualdade de oportunidades. 

No entanto, como qualquer princípio, denominado por Alexy Robert como 

“mandado de otimização”,594 não tem caráter absoluto e admite restrições como qualquer 

direito fundamental, desde que não sejam “desproporcionais”, conforme ressalta Willis 

Santiago Guerra Filho.595 Nesse sentido, podemos ver que as únicas diferenças que devem 

existir entre cidadãos natos e naturalizados estão previstas na própria Constituição, não 

podendo uma lei infraconstitucional federal, distrital, estadual ou municipal estabelecer outras 

distinções, sob pena de inconstitucionalidade. 

Diante da análise do conceito de cidadão brasileiro no Estado Democrático de 

Direito Contemporâneo, muitas normas constitucionais citadas anteriormente somente 

prescrevem o termo “cidadão”, sem identificar-se nato ou naturalizado. No entanto, em certas 

normas constitucionais, identifica e diferencia, autorizando apenas ao cidadão nato o exercício 

de um direito constitucional como: 1) a previsão contida no art. 12, § 3.º, da CF/1988, de que 

somente cidadãos natos podem exercer determinados cargos; 2) art. 89, inc. VII, onde do 
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Conselho da República, órgão superior de consulta do Presidente republicano, só podem 

participar seis cidadãos brasileiros natos; 3) Por fim, a regra contida no art. 222, que prescreve 

que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão de sons e imagens é privativa de 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade 

por sua administração e orientação intelectual. 

Diante da leitura das referidas normas constitucionais dos arts. 12, § 3.º, VII, do 

art. 89 e do art. 222, adotamos também uma interpretação restritiva e propomos que  

o exercício do direito de iniciativa popular de emenda à Constituição seja exercido somente 

pelo cidadão brasileiro nato em pleno gozo dos direito políticos. 

Assim, cidadão nato, como destacado, é a pessoa física brasileira que adquire a 

nacionalidade pelo nascimento (ius soli), ou seja, quem nasce na República Federativa do 

Brasil, quer sejam filhos de pais brasileiros ou de pais estrangeiros. A Constituição de 1988, 

conforme destacamos, em seu art. 12, I, traz os pressupostos para que alguém seja 

considerado necessariamente e de direito, brasileiro nato. 

Diante disso, entendemos que somente o cidadão nato pode iniciar o projeto de 

iniciativa popular de emenda à Constituição. Os inalistáveis ou inalistados, bem como os 

estrangeiros não têm qualidade para iniciar o processo legislativo de emenda à Constituição, 

porque o direito de iniciar essa espécie normativa se funda no direito político fundamental e 

estes carecem de certos requisitos já estabelecidos pela Constituição. 

A capacidade do proponente cidadão/eleitor nato é adquirida aos dezesseis anos, 

conforme prescreve a Constituição Federal em seu art. 14, § 1.º, II, c. Assim, o cidadão 

brasileiro nato, titular do direito de iniciativa popular de emenda à Constituição, tem, a nosso 

sentido, a legitimidade para iniciar proposta de emenda à Constituição de 1988. Esse 

entendimento decorre do mesmo argumento de que a cidadão de dezesseis anos esta 

capacitado para o exercício da ação popular, na lição de José Afonso da Silva, visto que esse 
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se trata de “poder que decorre de sua condição de eleitor”,596 podendo agir em juízo, 

praticando atos processuais, sem a assistência dos pais ou representantes legais, pois é 

exercício pleno dos direitos políticos de eleitor. 

É importante destacar que, na Ação Popular, o cidadão age como substituto 

processual, conforme art. 6.º do Código de Processo Civil recepcionado pela Constituição de 

1988, que preceitua: “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei”. Nesse sentido, para Gregório Assagra de Almeida, a ação popular “é 

colocada à disposição do cidadão como decorrência de seu direito político de participação 

direta na fiscalização dos poderes públicos, para o controle jurisdicional dos atos ou omissões 

ilegais ou lesivos”.597 

Destaque-se o cidadão permitido pela lei, em nome próprio, no exercício de um 

direito político fundamental de participação democrática que lhe é garantido pela Constituição 

Federal, é a única pessoa e parte legítima a ingressar como autor na ação popular em nome da 

coletividade para buscar proteger a res publica, com a finalidade de desconstituir o ato lesivo 

aos interesses constitucionais dispostos no inciso LXXIII do art. 5.º da Carta Magna. Trata-se 

de interesses difusos, de caráter amplo e que atingem a toda a coletividade de cidadãos. Nesse 

sentido, ensina Mancuso: 

Ao contrário do que sempre se entendeu quanto aos conflitos intersubjetivos 
de cunho individual, os interesses difusos, por definição, não comportam 
atribuição a um titular definido, em termos de exclusividade: eles 
constituem a reserva, o arsenal dos anseios e sentimentos mais profundos 
que, por serem necessariamente referíveis à comunidade ou a uma categoria 
como um todo, são insuscetíveis de apropriação a título reservado. Do fato 
de se referirem a muitos não deflui, porém, a conclusão de que sejam res 
nullius, coisa de ninguém, mas, ao contrário, pertencem indistintamente, a 
todos; cada um tem título para pedir a tutela de tais interesses.598 
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Assim, o cidadão, em face da legitimidade ativa extraordinária, promove em nome 

do povo o instrumento processual de democracia participativa que visa à anulação de ato 

lesivo aos bens passíveis desta proteção. Outro ponto que merece destaque é que a 

legitimidade extraordinária é ampla, é dizer, o cidadão tem o direito político fundamental de 

exercer seu direito de ação, ainda que o fato jurídico ilegal ou imoral ocorra em comarca onde 

ele não possua domicílio eleitoral, exigindo-lhe tão somente a apresentação da prova da 

cidadania que é o titulo eleitoral ou outro documento correspondente, conforme determina o 

art. 1.º. No entanto, José Afonso da Silva alerta: 

O momento da formulação envolve o aspecto redacional do projeto, onde se 
tem que aplicar uma linguagem adequada, não só utilizando a terminologia 
legislativa consagrada e técnica, mas também observando a terminologia 
própria da matéria que se está regulamentando.599 

Ainda é necessário discorrer sobre a redação do art. 18 da Lei 4.717/65,600 que 

estabelece o efeito erga omnes atribuído à decisão de mérito, afastando a aplicação do art. 472 

do Código de Processo Civil que prescreve: “Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes 

entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. Isso ocorre caso o 

cidadão obtenha uma sentença favorável, tutelando o interesse da coletividade, alcançando os 

demais cidadãos atingidos de toda a comunidade que não figuraram no processo da ação 

constitucional popular. Está demonstrado que o cidadão é titular do direito fundamental posto 

em juízo, mas representa e defende interesses da coletividade.  

Não é diferente nossa proposta de emenda à constituição iniciada pelo cidadão 

nato que, a nosso sentir, age no interesse da comunidade brasileira, asseverando-se sua 

vontade e que será analisada, discutida e votada pelo Poder Legislativo. Frise-se, ainda, que a 

sua finalidade é supletiva da inatividade do Poder Legislativo hipertrofiado pela prática de 

Medidas Provisórias e outros institutos, pois o cidadão arma-se do instituto da iniciativa 

popular de lei para declarar sua vontade e participar do processo legislativo de emenda à 
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Constituição, agindo para colaborar e mudar a atividade omissiva do Poder Legislativo e 

obrigando a analisar e discutir o projeto de iniciativa popular. 

Todos esses argumentos têm fundamento no princípio na Soberania Popular, na 

cidadania e no direito democrático do cidadão nato de iniciativa popular de emenda à 

Constituição, previsto no art. 14, III, e no processo legislativo das leis ordinárias, 

complementares e da Emenda à Constituição, prescrito no art. 59. Salientamos, contudo, que 

não afasta o controle de constitucionalidade da proposta de emenda popular, conforme 

salienta Maria Victória de Mesquita Benevides: 

Um controle a posteriori do resultado pode colocar em causa o próprio 
princípio democrático da soberania popular (ou existe, ou não existe). É por 
isso que, na Suíça, há quem defenda que a constitucionalidade de uma 
proposta popular deve ser arguida antes do desenvolvimento do processo.601 

O Estado Contemporâneo, também denominado pós-moderno, se caracteriza por 

ser um movimento de forte crítica à racionalidade moderna. Os direitos políticos 

fundamentais afetam em cheio uma das características dos direitos fundamentais, que é a 

universalidade, em virtude do vínculo social localizado e complexo da comunidade, que 

jamais atinge a universalidade. 

Essa crítica, conforme destacamos anteriormente, traduzir-se-á em séria análise às 

concepções de cidadania, democracia e participação política dos cidadãos, assentadas 

basicamente na dualidade Estado e comunidade civil, mascarado pelo discurso da igualdade 

formal de participação democrática, pois oculta os diversos espaços de formação de poder, 

dos preceitos fundamentais como soberania popular, da cidadania e dos direitos políticos 

fundamentais, em especial o de iniciativa popular de lei. Destacamos essa assertiva em virtude 

das exigências normativas da Constituição estabelecidas no arts. 61, § 2.º e 29, XII. Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho lembra que “A Constituição Brasileira vigente admite a iniciativa 

popular em teoria, mas a dificulta na prática” e conclui, “As exigências, que, no texto em 
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exame condicionam a propositura popular de leis, tornam difícil, portanto, improvável, que tal 

ocorra efetivamente”.602  

De outro modo, nossa proposta de iniciativa popular pelo cidadão nato é viável 

diante da interpretação constitucional que preenche a lacuna no art. 60 da Constituição. 

Segundo José Joaquim Gomes Canotilho, devendo o intérprete “[...] preencher, completar e 

precisar o espaço normativo de um preceito constitucional, especialmente carecido de 

concretização, a fim de tornar possível a solução, por esse preceito, dos problemas 

concretos”.603  

Segundo Paulo Bonavides consolidar-se-iam nos direitos à democracia (direta), 

pois “deve envolver necessariamente a noção de direitos fundamentais instituídos e a 

participação direta de todos os atores sociais no processo instituinte de novos direitos.” E 

conclui: 

São os direitos fundamentais de quarta geração, seriam aqueles introduzidos 
pela era da Globalização política na normatividade jurídica e consolidar-se-
iam nos direitos à democracia (direta), à informação e ao pluralismo. São, 
portanto, direitos de participação.604  

Passemos agora a indicar a Casa Legislativa que receberá a proposição iniciada 

pelo cidadão legislador para ser debatida pelos parlamentares. 

5.3.2  A competência da Casa Legislativa para receber a iniciativa popular de emenda à 
Constituição 

A elaboração de qualquer espécie legislativa prevista no art. 59 da Constituição é 

decorrente de um conjunto de procedimentos, já citados no capítulo III, que são previamente 

estabelecidos pelos atos normativos primários e secundários de que se servem os 
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Parlamentares em sua função constitucional de legislar. Qualquer projeto de Emenda à 

Constituição refere-se à matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, sem a 

sanção do presidente da República, que se inicia605 na Câmara dos deputados ou no senado 

federal, sendo que uma casa é considerada iniciadora e outra é considerada revisora. A esse 

respeito, José Afonso da Silva ressalta a importância da iniciativa legislativa, concluindo: 

[...] que a iniciativa das leis funciona como instrumento de atuação do 
programa político ideológico [...]. A iniciativa legislativa apareceu, pois, 
como poder de estabelecer a formação do direito objetivo e como poder de 
escolha dos interesses a serem tutelados pela ordem jurídica em forma de lei 
em sentido técnico.606 

Conforme destacamos, a iniciativa das emendas à Constituição, segundo o art. 60, 

I, II, III, pode ser de um terço dos deputados, um terço dos senadores, do Presidente da 

República e mais da metade das assembleias legislativas, e, implicitamente, conforme 

interpretação sistêmica do preceito fundamental da cidadania do cidadão e do art. 14, III, da 

iniciativa popular de lei, fundado no principio da soberania popular. Nesse sentido, Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho ressalta “[...] o ideal democrático de autogoverno exige que a 

iniciativa seja estendida, para que todos possam, na medida de seu interesse e de sua 

capacidade, colaborar na gestão da coisa pública”.607 

Nesse sentido a competência para de emenda à Constituição de 1988, possui 

limites intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são os referentes aos direitos e garantias 

fundamentais, à titularidade do poder constituinte originário, à titularidade do poder 

constituinte derivado e ao próprio processo legislativo de emenda à Constituição. Os 

extrínsecos são os limites formais, temporais, circunstanciais e materiais que deverão ser 

respeitados pelo proponente cidadão nato ao iniciar o processo legislativo de Emenda à 

Constituição. 

 
                                                           
605  Fluxograma disponível em: <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/processolegislativo/ 

fluxo/pec/pagina_2>. Acesso em: 1 jul. 2012. 

606   SILVA, José Afonso da. Princípios do processo de formação das leis no direito constitucional, cit., p. 105-
106. 

607  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, cit., p. 61. 



320 
 

 O Congresso Nacional é o órgão constitucional independente que exerce, no 

âmbito federal, as funções do Poder Legislativo, na qual destacaremos a principal, para objeto 

de nosso estudo da iniciativa de leis é, aprovar leis. O Congresso Nacional é bicameral, sendo 

composto por duas casas: o Senado Federal, integrado por oitenta e um senadores, que 

representam as 27 Unidades Federativas (26 Estados e o Distrito Federal), e a Câmara dos 

Deputados, integrada por 513 deputados federais, que representam proporcionalmente o povo. 

O art. 64 prescreve: “A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do 

Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início 

na Câmara dos Deputados.” A interpretação constitucional pode nos permitir leitura sistêmica 

da redação do art. 64, respeitando a indivisibilidade dos direitos políticos fundamentais do 

cidadão. A partir daí, a construção de uma interpretação ampliativa que complemente o texto 

constitucional citado, sem alterar o seu sentido. 

A Câmara dos Deputados, como afirmado, compõe-se de representantes do povo, 

eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, no Distrito Federal, e Municípios sendo 

que o número total de deputados federais, bem como a representação por Estado membro da 

federação e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente 

à população consoante redação do art. 45, § 1.º da Constituição. 

Segundo a Constituição, em seu art. 51, “Compete privativamente à Câmara dos 

Deputados: III – elaborar seu regimento interno.  O ato normativo secundário que orienta o 

processo legislativo na Câmara dos Deputados é o Regimento Interno608 que delibera entre 

outras coisas sobre a iniciativa popular de lei conforme em seu art. 24 “Às Comissões 

Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que lhes 

for aplicável, cabe: 

I – discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do Plenário 
que lhes forem distribuídas; 

 
                                                           
608  Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cec/ 

conheca>. Acesso em: 1 ago. 2012. 
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II – discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, 
salvo o disposto no § 2.º do art. 132 e excetuados os projetos: 

a) de lei complementar; 

b) de código; 

c) de iniciativa popular; 

No Título VIII, da participação da Sociedade Civil, Capítulo I, d, da iniciativa 

popular de lei, em seu art. 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 

Câmara dos Deputados [...]; Assim, a regra contida no art. 64, em sentido restrito, que regula 

situação específica de apresentação de iniciativa de lei aos legitimados citados, tem o mesmo 

grau de abrangência extensiva em relação a iniciativa popular de emenda à Constituição, vez 

que a Câmara dos Deputados representa o cidadão, é dizer, o povo. 

Assim, sem restringir a eficácia do princípio da soberania popular, poderá o 

cidadão nato iniciar projeto de emenda constitucional de toda e qualquer matéria, vez que não 

há nenhuma limitação constitucional expressa com exceção dos limites constitucionais 

materiais previstos no art. 60, § 4.º, já citado. 

5.3.3 Prova da cidadania para o exercício do direito de iniciativa popular de Emenda à 
Constituição  

Para que o Poder Legislativo receba a iniciativa popular de emenda à constituição 

de 1988, o inciso I do art. 252 do regimento interno da Câmara dos deputados já estabelece as 

condições para o proponente, in verbis: “I – a assinatura de cada eleitor deverá ser 

acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título 

eleitoral” e “IV – o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral  [...]”. José 

Afonso da Silva salienta que “os direitos de cidadania adquirem-se mediante o alistamento 

eleitoral na forma da lei” e, “pode-se dizer, então, que a cidadania se adquire com a obtenção 

da qualidade de eleitor, que documentalmente se manifesta na posse do título de eleitor 

válido”. Ressalta ainda quanto aos direitos de cidadania, que: 

[...] Eles garantem a participação do povo no poder de dominação política 
por meio das diversas modalidades de direito de sufrágio: direito de voto 
nas eleições, direito de elegibilidade (direito de ser votado), direito de voto 
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nos plebiscitos e referendos, assim como por outros direitos de participação 
popular, como o direito de iniciativa popular, [...].609 

A Lei 4.717/65 recepcionada, no § 3.º do art. 1.º, prescreve que “a prova da 

cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a 

ele corresponda”. A condição de legitimidade de se iniciar o processo legislativo popular é 

que se comprove, por meio do título eleitoral, prova da cidadania exigida pela Lei 

infraconstitucional 4.717/65, recepcionada pela Constituição de 1988. André Del Negri 

ressalta que “o primeiro requisito para o ajuizamento da aludida ação é que o autor seja 

cidadão brasileiro, isto é, pessoa humana, no gozo de seus direitos cívicos e políticos, 

traduzidos pela qualidade de eleitor”.610 

Trata-se, portanto, o exercício do direito de iniciativa popular de Emenda à 

Constituição, de legitimação restrita e condicionada ao cidadão nato, porque não é estendida 

a todas as pessoas ou todos os cidadãos naturalizados, mas somente aos cidadãos natos que 

preencham os requisitos já citados é que será admissível a legitimidade para iniciar o processo 

legislativo de emenda à Constituição. Nesse sentido, José Naufel destaca:  

A cidadania é a qualidade de cidadão, isto é, daquele que está em pleno 
gozo de seus direitos civis e políticos outorgados ou assegurados pela 
Constituição de um Estado. Com base nesse raciocínio, o autor explica que 
o termo implica em várias condições, tais como: nacionalidade, idade 
mínima de dezesseis (facultativamente) e dezoito (obrigatoriamente) anos, e 
que não esteja privado temporária ou definitivamente dos seus direitos 
políticos, para concluir que os direitos políticos é que representam a 
cidadania.611 

A democracia participativa, prevista na Constituição, admite a condição 

consignada no princípio da legalidade da soberania popular, prevista no art. 14, para que seja 

exercida a cidadania em sua plenitude. Não é possível manter a ideia de restrição ao exercício 

da iniciativa popular de lei no plano federal, distrital, estadual e municipal, pois, em assim 

 
                                                           
609  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 347-349. 

610  DEL NEGRI, André L. Controle de constitucionalidade no processo legislativo: teoria da legitimidade 
democrática, cit., p. 124. 

611  NAUFEL, José. Novo dicionário jurídico brasileiro. 7. ed., 3 v. São Paulo: Parma, 1984. p. 257. 
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procedendo, estar-se-á desrespeitando direitos e garantias fundamentais previstos nos arts. 12, 

§ 2.º e 19 da Constituição de 1988. Nesse sentido, Jürgen Habermas disse que “o direito 

moderno legitima-se a partir da autonomia garantida de maneira uniforme a todo cidadão, 

sendo que a autonomia privada e a pública pressupõem-se mutuamente”.612 

De outro modo, é possível compreender e afirmar que para se exercer o direito 

fundamental de iniciativa de emenda à Constituição, seja autorizado somente o cidadão nato 

no paradigma democrático participativo devendo o cidadão provar esta condição por meio do 

título eleitoral.  

A Constituição de 1988, em seu art. 1.º, parágrafo único, analisado no Capítulo II, 

prescreve que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta Constituição”. O direito fundamental de iniciativa popular 

de lei também está sendo analisado com fundamento no princípio da legalidade, contido no 

inc. II do art. 5.º, em que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”.  

Cumpre esclarecer que a lei a ser cumprida é Constituição de 1988 e a Lei 

4.717/65, recepcionada pelo texto constitucional, e o regimento interno da Câmara dos 

Deputados, com fundamento nos princípios da soberania popular, no Estado Democrático de 

Direito, na cidadania e na legalidade. 

5.3.4 Isenção de ônus 

Estabelece o inc. LXXVII do art. 5.º da CF/1988 que “são gratuitas as ações de 

habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da 

cidadania”, regulamentou o LXXVII pela Lei 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, sobre a 

gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania.  

 
                                                           
612  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004. p. 

294. 
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A Lei 9.265 estabelece que a gratuidade aos atos necessários ao exercício da 

cidadania, que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular a que se reporta o art. 

14 da Constituição (art. 1.º, I e V), quaisquer requerimentos ou petições que visem as 

garantias individuais e a defesa do interesse público (art. 1.º, V). Por ser uma regra vinculada 

ao princípio da cidadania fundamento constitucional do Estado Democrático de Direito, a 

expressão “exercício da cidadania”, tem no exercício do direito de iniciativa popular de lei um 

dos instrumentos constitucionais de soberania popular, tendo uma perspectiva política de 

participação política do cidadão na construção do Estado Democrático de Direito na 

comunidade brasileira, conferindo ao cidadão nato à gratuidade que a própria Constituição lhe 

confere para se dirigir a Câmara dos Deputados no Poder Legislativo Federal, para iniciar o 

processo legislativo de emenda à Constituição sem nenhum ônus.  

A proposta de isenção de ônus no exercício da iniciativa popular de lei visa isentar 

de custos, que são muitos, diante da mobilização do exercício do direito fundamental nas 

esferas federal, estadual e municipal. Há uma maneira de dispor gratuitamente do exercício da 

iniciativa de emenda constitucional, que é a democratização do processo legislativo, pela via 

da Internet, que pode contribuir especificamente em seus procedimentos de apresentação da 

iniciativa popular e a recepção das informações. 

A ideia de que o cidadão possa apresentar projetos de lei de iniciativa popular, por 

meio de assinatura eletrônica, já está em trâmite na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 

PL-4764/2009, que propõe a iniciativa popular por meio da rede mundial de computadores, 

internet, no envio de iniciativa popular de lei, admitindo a assinatura digital, observadas as 

normas técnicas de segurança da infraestrutura de chaves públicas.613  

Nesse sentido, entendemos que não há necessidade de emendar à Constituição 

nem de se elaborar uma lei para disciplinar o uso de internet. Pode ser feita alteração no 

regimento interno da Câmara dos Deputados. No entanto, já há o projeto de lei PRC-

 
                                                           
613  Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=424836>. 

Acesso em: 1 ago. 2012.  
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24/2003,614 que altera o art. 252 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dispondo 

sobre a possibilidade de subscrição de projetos de lei de iniciativa popular via Internet ou pelo 

sistema 0800 de atendimento à população, o que facilitaria e não traria ônus para o exercício 

do direito político fundamental de iniciativa de emenda à Constituição, como das demais 

iniciativas de leis federais de iniciativa popular em trâmite na Câmara dos Deputados. 

Passemos à Conclusão de nosso estudo e proposta de tese de o cidadão nato iniciar 

o processo legislativo de Emenda à Constituição. 

 
                                                           
614  Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=107855>. 

Acesso em: 1 ago. 2012. 
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CONCLUSÃO 

A questão da cidadania, da liberdade política e da efetiva participação dos 

cidadãos na formação das leis, tem se destacado como um debate relevante para o Direito 

Constitucional brasileiro, e essa reflexão acadêmica foi colocada a serviço do reconhecimento 

e da importância do direito político fundamental de iniciativa popular das leis, conforme 

preceitua o art. 14, inc. III, da Constituição de 1988.  

Este trabalho pretende contribuir para o debate sobre um dos grandes problemas 

de nosso tempo, qual seja, a luta para a efetivação do direito político fundamental de iniciativa 

popular de Emenda Constitucional, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 14, inciso 

III. Nesse sentido, este trabalho analisou as normas constitucionais dos arts. 61, § 2.º; 27, § 

4.º; e 29, inc. XIII e buscou responder à seguinte pergunta: “O cidadão brasileiro é 

legitimado constitucional para iniciar o processo legislativo de Emenda Constitucional?” 

Para responder a essa pergunta, procedemos ao estudo das redações das normas 

constitucionais e infraconstitucionais relativas à iniciativa popular de lei nas esferas federal, 

estaduais e municipais, da escassa doutrina pátria acerca da matéria e que nos levaram a 

concluir que há argumento lógico que possibilite, via interpretação sistêmica, a ideia de 

iniciativa de lei popular no plano legislativo de Emenda à Constituição, visto que a redação do 

art. 14, inc. III, da Constituição permite iniciativa popular de qualquer espécie normativa de 

leis. Logo, revela-se adequada, ajustada e compatível com a ordem constitucional prevista nos 

arts. 61, § 2.º; 27, § 4.º; e 29, inc. XIII, em permitir que os cidadãos participem 

permanentemente das decisões no Estado Democrático de Direito. 

O objetivo de nossa proposição jurídica neste trabalho é argumentativo, razão pela 

qual demonstramos e emitimos o juízo hipotético de que nossa proposta está em 

conformidade com a vontade constitucional de 1988, posto que o povo é o titular legitimado 

de “Todo o Poder”, consoante redação do art. 1.º, parágrafo único. Nesse sentido, as citadas 

normas constitucionais, relativas à iniciativa popular das leis, não são juízos, são enunciados 

imperativos, razão pela qual independe de prescrição expressa no art. 60 da Carta Política, 
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posto que, o próprio Texto Constitucional (art. 14, III) já estabelece o direito político 

fundamental para iniciativa popular das leis em geral.  

Assim, o que propomos é, além entendermos ser o cidadão legitimado para iniciar 

o processo legislativo de Emenda à Constituição, identificar a observância de certos 

requisitos, de condições e de arranjos institucionais que propiciem o uso da razão jurídica que 

viabilize o seu exercício desse direito político fundamental como: 1. Demonstrar, numa 

permanente interpretação doutrinária, jurisprudencial e normativa construtiva do conceito de 

cidadão brasileiro, que somente o cidadão nato tem capacidade de ser proponente de iniciativa 

de Emenda à Constituição, em razão da interpretação sistemática das normas constitucionais 

sobre os benefícios dessa qualidade de nato, com relação aos exercícios de cargos (CF/1988, 

art. 12, § 3.º); ao exercício de função (CF/1988, art. 89, VII,) e da propriedade (CF/1988, art. 

222,); 2. Estabelecer a competência da Câmara dos Deputados para receber a iniciativa 

popular de Emenda à Constituição, em razão de sua representatividade (CF/1988, art. 45), 

para que receba o projeto de Emenda popular, e juntamente com o Senado, discuta, vote e 

exerça o controle de constitucionalidade das leis, para posterior promulgação com referendo 

popular; 3. A prova da cidadania a ser exigida ao cidadão nato para o exercício do direito de 

iniciativa popular de emenda à Constituição é o título de eleitor e de documento de que seja 

brasileiro nato; 4. Isente-o de ônus todo o procedimento legislativo de Emenda à Constituição 

via internet. 

Nessa dinâmica, buscando a reengenharia da iniciativa popular das leis, em 

especial de Emenda à Constituição de 1988 iniciada pelo cidadão nato, imprescindível se 

torna que o primeiro intérprete da norma constitucional, o legislador, rompa com a teoria 

positivista do direito e passe a utilizar, em sua interpretação, os valores, princípios explícitos e 

implícitos na Constituição de 1988, devendo adotar, nesse caso particular, a fonte principal: 

“os princípios”, em especial os da soberania popular, da cidadania e do Estado Democrático 

de Direito brasileiro.  

O referido processo argumentativo sobre a iniciativa popular de lei configura um 

imperativo de um direito político fundamental pelo cidadão nato no Estado Democrático de 

Direito no sentido material e fático, e não somente no contexto legal ou teórico-formal, 
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produzindo coerência e indispensável coesão do ordenamento pátrio que conferirão 

legitimidade às decisões do parlamento. 

Com efeito, ainda, a proposta apresentada não pretendeu esgotar a interpretação 

constitucional normativa das normas constitucionais citadas relativas à iniciativa popular de 

Emenda à Constituição, visto que o Poder como afirmamos no Capítulo I, é considerado um 

dos incentivos fundamentais que dominam a vida do homem em comunidade (Karl 

Lowenstein), sempre necessitando de debates. O que pretendemos é simplesmente alinhavar 

os principais argumentos e requisitos que devem ser comtemplados, de modo a oferecer a 

solução teórica para viabilizar a iniciativa popular de Emenda à Constituição no Estado 

Democrático de Direito. 

Esse novo paradigma de aplicação do direito político fundamental de iniciativa 

popular via Emenda Constitucional, de natureza eminentemente interpretativa e construtiva, 

desaguou num oceano que passou a ser doutrinariamente denominado por nós “Cidadão 

Legislador”, cujos poucos adeptos e muitos críticos sustentam permanentemente um caloroso 

e inesgotável debate em torno de sua constitucionalidade e legitimidade. 

Em conclusão, a proposta de tese afirma que o cidadão nato é capaz de iniciar o 

processo legislativo de Emenda à Constituição, sendo um relevante instrumento de concreção 

dos direitos políticos fundamentais no Estado Democrático de Direito, concretizando a 

vontade constitucional, sem retirar do Poder Legislativo a função de legislar, posto que, 

aquele direito político fundamental só se realiza com a presença dos parlamentares. 

Espera-se que o estudo possa contribuir como subsídio para legitimar a 

capacidade de agir do cidadão nato, em busca de sua própria felicidade coletiva, em 

determinar o comportamento dos parlamentares de ouvi-los para que possíveis propostas de 

Emendas à Constituição sejam legítimas. 
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