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RESUMO

A democracia representativa, de origem liberal, revelou-se incapaz de concretizar
os direitos fundamentais, notadamente os direitos sociais e de desenvolvimento
dos países emergentes, direitos de segunda e terceira geração, respectivamente.
Somente através da DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, que origina o Estado social
participativo, nas palavras do professor PAULO BONAVIDES, como instrumento
de luta e resistência ao processo neoliberal, é que os povos do terceiro mundo
podem alcançar a sua redenção. Com base na Teoria Constitucional da
Democracia Participativa, do citado constitucionalista, a presente dissertação
objetivou estudar o instituto da INICIATIVA POPULAR no PROCESSO
LEGISLATIVO, no âmbito do Poder Legislativo federal, estadual e municipal,
centralizando a atenção, em sua maior parte, na experiência da primeira lei de
iniciativa popular aprovada no Congresso Nacional - Lei n.? 9.840, de 28 de
setembro de 1999 - que trouxe substancial modificação à legislação eleitoral. Para
demonstrar a sua efetividade, utilizou-se como parâmetros algumas decisões do
Poder Judiciário Eleitoral. A pesquisa objetiva, ainda, contribuir na formação de
uma sociedade brasileira mais participativa. Em síntese, o presente trabalho é
uma apologia à cidadania.



ABSTRACT

The representative democracy, of liberal origin, was revealed unable to render the
fundamental rights, especially the socialrights of second and third generation,
respectively. Only through the participative democracy that originates social "state
participative" in teacher Paulo Bonavides word's, as fight instrument and resistance
to the neoliberal process, is that the people of the third word can reach their
redemption. With base in participative democracy constitucional theory of the
mentionead constitucionalist, the presente dissertation aimed to study the institute
of the popular iniciative in the process of elaboration of the laws, in the ambit of the
federal, state and municipal legislative power, centralizing of the attention in its
largest part, in the experience of the first law of popular iniciative, approved in the
national congress - law number 9840, of september 28, 1999 - That brought
substantial modification in the electoral legislation. To demonstrate his effective
ness is was used as parameters some decisions of the electoral judiciary power.
The research aims, as well, to contribute in the formation of brazilian society more
participative. In synthesis, the present work is a true apologgy to the citizenship.
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NTRODUÇÃO

Considerei de fundamental importância construir o edifício teórico do

presente trabalho sobre uma base segura que o sustentasse, a fim de que ele não

ruísse logo que surgissem as primeiras críticas. Nesse afã, creio haver encontrado o

que há de melhor na doutrina jurídico-política: a "TEORIA CONSTITUCIONAL DA

DEMOCRACIA PARTICIPA TlVA", exposta de forma brilhante e defendida

combativamente pelo seu autor, o professor Paulo Bonavides, na sua última obra que

leva o mesmo nome.

A ascendência dessa espécie de democracia não ocorreria em grandes

proporções, se não fosse a já reconhecida decadência da outra forma de regime

político, predominante na maioria dos países: a democracia representativa.

A democracia participativa é alçada ao degrau mais alto na teoria política

do juspublicista paraibano, em desapreço ao regime representativo, de questionável

legitimidade nos tempos contemporâneos, considerando que este tem falseado e

desvirtuado a verdadeira vontade popular.

É nesse contexto doutrinário que se insere a presente pesquisa, cuja

principal virtude atribui-se à adoção do método pluridisciplinar, pois reúne conceitos

pertencentes à esfera da Ciência Política e da Ciência do Direito, especificamente o

Direito Constitucional.

Se a ciência política é imprescindível ao direito constitucional, como

afirmam alguns, o presente trabalho não poderia fugir dessa simbiose existente entre as

duas ciências.

Com efeito, a compreensão do instituto da iniciativa popular, como técnica

da democracia participativa, deve ser explorada levando em conta dois aspectos: o

primeiro de ordem jurídica, pois inserido que está numa das fases do processo

legislativo; o segundo, de ordem política, pois não se concebe o seu estudo sem realçar

o seu aspecto mais fundamental: o exercício da cidadania.

A dissertação parte de duas premissas já comprovadas pela ciência
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política e pela experiência democrática. A primeira corresponde à insuficiência da

representação política para expressar a real vontade do povo, o que provoca o declínio

da autoridade e legitimidade do parlamento, no que diz respeito ao seu aspecto

substancial.

A segunda premissa refere-se ao fato de que a Constituição Federal de

1988 considerou a soberania popular como um princípio democrático, o que exige uma

maior participação do povo brasileiro no exercício do poder, mais especificamente, no

parlamento, onde se elaboram as leis.

Tendo em vista essas duas premissas básicas, o trabalho inicia

demonstrando a falência do regime representativo e a exigência da participação popular

no poder legislativo, fato este ocorrido durante a elaboração do projeto da atual Carta

Magna_e, mais recentemente, na feitura da lei nO9.840, de 29 de setembro de 1999,

considerada um marco na história do instituto da iniciativa popular, no Brasil.

A partir daí, procurou-se construir a base teórica do presente trabalho por

sobre a teoria da democracia participativa, que tem como fonte o texto formal da

Constituição Federal, bem como seus princípios explícitos e implícitos. Através desse

panorama, buscou-se uma compreensão global do instituto da iniciativa popular, a partir

do entendimento de conceitos que Ihes são afins, tais como soberania popular,

democracia participativa e processo legislativo, sem a pretensão de esgotar o assunto.

Em seguida, fez-se um relato de ordem histórica a respeito da

participação do povo brasileiro na elaboração das constituições, com destaque para a

gênese e desenvolvimento do processo constituinte que culminou com a atual Carta

Política nacional. Nessa fase é que a iniciativa popular foi amplamente utilizada, sob a

denominação de emenda popular. Procurou-se ainda estabelecer o conceito do

instituto, a sua natureza jurídica, as hipóteses em que pode ocorrer seu exercício e a

forma como ele pode apresentar-se.

No terceiro capitulo, foi pesquisada a iniciativa popular no processo

legislativo das entidades federativas - os Estados e os Municípios. Dada a sua

importância para a prática do instituto, foram destacadas as constituições estaduais e

leis orgânicas municipais cujos textos são bastante avançados em relação ao tema.

Questões de ordem doutrinária também são objeto da pesquisa, pela
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importância que têm para o tema, a exemplo de procurar saber se os legisladores dos

Estados e municípios podem ir além do que previu a Constituição Federal,

considerando o princípio federativo e a autonomia legislativa dessa entidades

federativas.
No quarto capítulo, vislumbrou-se a iniciativa popular inserida no Estado

Social contemporâneo, em que a atividade legislativa, antes exclusividade do

parlamento, foi descentralizada para outras entidades, a exemplo dos órgãos do poder

executivo e judiciário, evoluindo para permitir a participação dos cidadãos. No aspecto

sociológico do processo legislativo, considerou-se o instituto da iniciativa popular como

instrumento de lobby da sociedade, ou como forma de esta exercer o direito de

resistência.

Faz parte do trabalho ainda a pesquisa da jurisprudência pátria sobre a

aplicabilidade da Lei n.? 9.840, na justiça eleitoral, principal destinatária da inovação no

cenário jurídico nacional, objetivando demonstrar a efetividade do instituto da iniciativa

popular. Objetivou-se, através da citação da doutrina eleitoral e da jurisprudência dos

tribunais eleitorais, aquilatar a eficácia ou não dessa lei.

No final da pesquisa, algumas conclusões foram extraídas, ficando

evidenciada a importância da participação popular no processo de elaboração das leis,

não obstante as dificuldades em seu exercício, pois permite que a sociedade exerça um

controle sobre a atividade dos representantes, contribuindo para o aprimoramento da

democracia representativa.

A pesquisa caminha, assim, na direção das constituições contemporâneas

que procuram não somente alargar os espaços para a participação popular nas

decisões centrais do poder, mas também para que a vontade real do povo prevaleça

sobre as decisões do Congresso Nacional. Isso com base naquele pensamento antigo

que precisa ser sempre reforçado: soberano é o povo, e não os seus representantes.



4

Capítulo I
A SOBERANIA POPULAR, A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA,

A DEMOCRACIA SEMIDIRETA E A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Ministra a democracia participativa por

consegüinte mecanismos de exercício direto da

vontade geral democrática suscetíveis de

restaurar e repolitizar a legitimidade do sistema.

(BONAVIDES, PAULO. Teoria Constitucional da

Democracia Participativa. São Paulo: 2001,

Malheiros, p. 22).



5

1.1. Conceito e Teorias da Soberania.

Existe entre o instituto da iniciativa popular e a soberania popular uma

relação direta, porquanto a primeira é um dos mecanismos da segunda e a

compreensão de democracia participativa passa incondicionalmente pelo conceito de

soberania.

A quem deve ser atribuída a fonte de poder do governo - a soberania -

tem sido uma preocupação desde a antigüidade até os dias atuais e se constitui num

dos temais de maior importância dentro da Ciência Política, bem como da Ciência

Constitucional.

FLAMARION1 elenca duas espécies de teorias que tratam da soberania.

Num primeiro momento, há as Teorias Absolutistas, em que a soberania encontra-se

encarnada no poder absoluto do soberano, este manifestado através do direito positivo.

Os formuladores dessas doutrinas são Jean Bodin e Thomas Hobbes. Num segundo

plano, existem as Teorias do Estado Constitucional, com as suas subespécies - a

Teoria dos Direitos Naturais, do inglês John Locke, que vê nos direitos humanos um

limite externo à soberania do Estado, devendo este proteger àqueles; a Teoria da

Separação dos Poderes, preconizada por Montesquieu, que impõe um limite interno ao

poder do Estado, consistente na distribuição do poder a três órgãos distintos -

Executivo, Legislativo e Judiciário - de funções essenciais ao seu funcionamento, e que

deveriam conviver harmônica e independentemente, porém em estado de controle

recíproco permanente. Por último, tem-se a Teoria da Soberania Popular, defendida por

Rousseau e Kant, a qual vê no povo o real detentor da autoridade política.

Não obstante essas várias concepções a respeito do tema, o professor

PAULO BONAVIDES2 vislumbra duas correntes doutrinárias que procuram justificar a

origem da soberania. Primeiro, a doutrina teocrática, com as suas três ramificações - a

doutrina da natureza divina dos governantes, a doutrina da investidura divina e a

1 LEITE, Flamarion Tavares. In "OS NERVOS DO PODER". São Paulo: 2001, Max Limonad, pp. 42/63.
2 BONAVIDES, Paulo. A SOBERANIA. In "CIÊNCIA POlÍTICA", São Paulo: Malheiros, 1998, lOa ed., p.
130.
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doutrina da investidura providencial. Em segundo, há a doutrina democrática, também

com suas subdivisões - a doutrina da soberania nacional e a doutrina da soberania

popular.
De forma objetiva e a partir das lições do mestre, busquei resumi-Ias.

A primeira doutrina teocrática, que procura explicar a natureza divina do

poder, é a mais radical de todas, pois consideram os governantes verdadeiras

encarnações dos deuses. São exemplos dessa teoria os faraós egípcios e os

imperadores romanos, que se autodenominavam divindades.

A doutrina da investidura divina, menos radical que a anterior, é de origem

cristã, e entende que os governantes, não obstante não se considerem deuses, são

seus delegados diretos e imediatos, responsáveis pela execução de sua vontade. Por

esses _motivos, os governantes seriam obedecidos pelos governados, sem qualquer

oposição por parte destes.

A terceira doutrina teocrática - a de investidura providencial - também de

origem cristã - e a menos radical de todas as anteriores, apregoa apenas que os

governantes são designados pelos homens, mas inspirados por Deus.

A doutrina da soberania popular - inserida nas espécies de doutrinas

democráticas - vê no povo a fonte do poder, ao contrário das teorias teocráticas

existentes até o advento das revoluções burguesas do século XVIII, que atribuíam ao

sobrenatural a origem do poder dos monarcas, como citado anteriormente.

Segundo o seu principal teórico, JEAN JACQUES ROUSSEAU, a doutrina

da soberania popular é o resultado das diferentes parcelas de soberania, pertencentes

a cada pessoa, que as detém enquanto membro da comunidade, e que somadas,

formam a soberania do Estado, não podendo ser transferidas a outrem. Daí as suas

características de unidade, indelegabilidade e indivisibilidade.

A doutrina de ROUSSEAU dá origem à igualdade política dos cidadãos e

ao sufrágio universal, bases do processo democrático, quando defende que cada um

dos cidadãos que compõem o Estado, detém a parte de sua autoridade soberana'r'
Assim, a doutrina da soberania popular admite que o cidadão, ele mesmo,

3 ROUSSEAU, Jean - Jacques. O CONTRATO SOCIAL: PRINCíPIOS DE DIREITO POLfTICO. Coleção
OS PENSADORES. Tradução de Lourdes Santos Machado, São Paulo: 1999, Nova Cultural, Vol. I, p. 108.



7

participe da tomada de decisões políticas, sem necessidade de intermediários, inclusive

no processo de elaboração das leis, segundo ROUSSEAU, para quem, '~s leis não são

propriamente senão as condições de associação civil. O povo submetido às leis deve

ser o autor das mesmas, pois somente aos associados compete regular as condições

da sociedade. 11 4

Por último, há a doutrina da soberania nacional, preconizada pelo abade

EMANUEL SIEYÉS, segundo o qual a soberania residia não no povo, mas na Nação.

Esta seria a única depositária da soberania, formada pelos representantes do povo, que

se confundia com a própria nação. Em contraposição à idéia de que a soberania era

inerente ao cidadão, assim rebateu SIEYÉS:
"Todo cidadão que reúne condições determinadas para ser eleitor, tem direito de se fazer

representar, e sua representação não pode ser uma fração da representação do outro. Este

direito é uno; todos o exercem por igual, como todos estão protegidos igualmente pela lei que

ajudaram a fazer. Como é possível sustentar-se por um lado, que a lei é a expressão da vontade

geral, quer dizer, da maioria, e querer, ao mesmo tempo, que dez vontades individuais possam

contrabalançar mil vontade particulares?

Isso não equivale a se expor a deixar que a minoria faça a lei, o que é contrário, evidentemente, à

natureza das coisas?". 5

Do ponto de vista teórico, a distinção entre as duas correntes doutrinárias

reside na concretização da soberania popular, representada em cada parcela inerente a

cada cidadão e na abstração da soberania nacional, representada pela nação,

detentora de vontade própria e superior às parcelas individuais de soberania.

A diferença entre as duas doutrinas democráticas é essencial no que diz

respeito ao alcance prático de cada uma. Na soberania popular, o povo participa

diretamente das decisões políticas, de forma que a sua vontade não é desvirtuada; pela

teoria da soberania nacional, transfere o povo aos seus representantes, mediante

eleição, o poder de decisão, abrindo-se dessa forma a possibilidade de ser desviada a

verdadeira vontade dos representados.

Do exposto, pode-se afirmar que a teoria de ROUSSEAU se aproxima

4 ROUSSEAU, Jean - Jacques. O CONTRATO SOCIAL: PRINCíPIOS DE DIREITO POlÍTICO. OS
PENSADORES. Tradução de Lourdes Santos Machado, São Paulo: 1999, Nova Cultural, Vol. I, p. 108.
5 SIEYÉS, Joseph Emnianuel. "A CONSTITUINTE BURGUESA - QU'EST-CE QUE LE TIERS ÉTAT?".
Frejus (1748) - Paris (1836). Tradução de Norma Azeredo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 70.



8

mais de uma democracia real, sendo que a segunda doutrina dá apenas a aparência de

democracia. A primeira eleva a cidadania ao grau mais elevado de legitimidade do

poder, tornado o homem sujeito e centro das decisões políticas; a segunda coloca o

cidadão em segundo plano, oferecendo-lhe a condição de mero coadjuvante do

processo de tomada de decisões.

A doutrina acatada pela Revolução francesa foi a da soberania nacional,

temendo os seus adeptos que a teoria da soberania popular, formulada por

ROUSSEAU, levasse ao despotismo das multidões, fato este que, caso viesse a

ocorrer, dificultaria o controle sobre o povo.

Sobre a prevalência da doutrina preconizada por Emmanuel Sieyés,

naquele importante período da história do mundo ocidental, leciona o professor

BONAVIDES:
"A doutrina da soberania nacional dominou quase todo o direito político da França pós -

revolucionária na idade liberal de seu constitucionalismo. A Revolução proclamou esse

princípio com toda a solenidade de suas leis em dois artigos célebres dos Direitos do Homem

de 1789 e da Constituição de 1791, respectivamente.

Com efeito, o artigo 3°, da Declaração assevera que, 'o princípio de toda a soberania reside

essencialmente em a Nação' e que 'nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer

autoridade que dela não emane expressamente. '

A essa ardente profissão de fé na soberania nacional sucede o artigo 1°, título terceiro da

Constituição de 1791, que reitera o mesmo pensamento, após precisar os caracteres

essenciais da soberania: ~ soberania é una, indivisível, inalienável e imprescritível, pertence à

nação; nenhuma seção do povo, nenhum indivíduo pode atribuir-se-Ihe o exercício (Art. 1°, do

Título 11Ida Constituição Francesa de 1791)"6

Em termos práticos, a teoria da soberania nacional resultou na

supremacia do parlamento, modelo constitucional adotado pela maioria das

constituições da Europa, não obstante a partir do século XIX já existirem formas de

democracia direta, como registra MARIA VICTÓRIA BENEVIDES:
"...Finalmente, formas de democracia semidireta existem nos Estados Unidos desde o século

XIX no plano estadual, sobretudo na Califórnia e no Oregon. Na Califórnia - cujos exemplos

serão lembrados em várias partes deste estudo, como os mais pertinentes aos tópicos em

discussão -, a Constituição prevê a iniciativa legislativa e também o veto popular (o que, na

Itália, confunde-se com o referendo revocatório). A iniciativa popular existe em 26 Estados,
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Observa-se, nas posições citadas que a expressão soberania popular tem

natureza dúplice: política, porque se constitui em uma espécie de fonte de poder;

jurídica, quando traduzida em leis que limitam o exercício desse mesmo poder.

Num ponto todos os conceitos apresentados convergem: a soberania

popular é um princípio basílar da democracia.

Observa-se também que o conceito de soberania popular encontra-se

atrelado à compreensão do princípio democrático, entendido este como forma de

organização do domínio político e princípio informador do Estado e da sociedade. 12

CANOTILHO afirma ainda que é a ravés do princípio democrático que se

organiza o domínio político, pois entende que o poder político se assenta em estruturas

de domínio, segundo o programa de autodeterminação e autogoverno, em que é

formado, legitimado e controlado pelo povo. Este também com legitimidade para

participar da organização e forma do Estado e de governo.13

1.2. Democracia direta x Democracia indireta

Permanece na Teoria Geral do Es ado, na Ciência Política e no Direito

Constitucional, a eterna tensão causada pela dicotomia democracia indireta versus

democracia direta, polêmica que centraliza a atenção para os seus dois principais

teóricos: Montesquieu e Rousseau.

O primeiro, MONTESQUIEU, lançou os fundamentos do regime

representativo, que serviu de base à forma de Estado do direito constitucional moderno,

que vigora e predomina na maioria dos países até os dias de hoje.

O segundo, ROUSSEAU, é considerado por alguns como o defensor

radical da soberania popular ou um utopista romântico, por compreender a democracia

direta como indispensável à soberania popular, que não podia ser representada.

A Constituição portuguesa de 1976, que serviu de modelo para o

12 MALBERG, Carré de. apud PAULO BONAVIDES, "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL", São
Paulo: Malheiros, 1997, 7a ed., p. 124.
13 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit., p. 418.
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constituinte brasileiro de 1987, elegeu como primeira forma de realização da vontade

popular a representação parlamentar, traduzida na autorização dada ao Parlamento,

órgão soberano e instituição legitimada pela Constituição, com autonomia em suas

ações para agir em nome do povo e em seu proveito. 14

A nossa Constituição Federal adotou como fundamento do Estado de

Direito um regime misto, denominado de Democracia Semidireta, pois reúne as duas

formas de Democracia: a direta e a indireta, quando estabelece expressamente em seu

texto: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes

eleitos ou diretamente, nos termos desta Consiituiçêot" (grifo nosso)

Em nosso país, embora a origem da representação popular seja

democrática, pois resulta do exercício do direito de sufrágio nas eleições concedido aos

cidadãos, o exercício dessa representação não tem expressado os reais interesses do

povo, o que torna a classe política menos confiável perante a opinião pública brasileira.

É opinião pacífica entre cientistas políticos e juristas, o entendimento

segundo o qual o sistema representativo está falido e já não atende mais às

necessidades do Estado contemporâneo. Esse fenômeno ocorre motivado por vários

fatores entre os quais a própria falência do Parlamento, a forma da escolha e a

qualidade de seus membros que buscam satisfazer os seus interesses, além da sua

incapacidade para atender à demanda de leis exigidas pelos administradores e

administrados numa sociedade de constantes e rápidas transformações. 16

Até alguns membros do próprio Poder Legislativo brasileiro reconhecem

14 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit., p. 422.
15 parágrafo único do Art. 10 da Constituição Federal do Brasil de 1988.
16 Conferir: BONAVIDES, Paulo. TEORIA CONSTITUCIONAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2001, pp. 7/1~/19 e DALARI, DALMO DE ABREU. "A PARTICIPAÇÃO POPULAR
E SUAS CONQUISTAS" in CIDADAO CONSTITUINTE - A Saga das Emendas Populares. MICHILES,
Carlos; FILHO, Emmanuel Gonçalves Vieira; FERREIRA, Francisco Whitaker; COELHO, João Gilberto
Lucas; MOURA, Maria da Glória Veiga e PRADO, Regina de Paula Santos. Rio de Janeiro: Ed, Paz e
Terra, 1989, p. 378; FÁBIO KONDER COMPARATO assevera que o modelo constitucional adotado pelo
Brasil, desde a sua independência, baseou-se na supremacia parlamentar (Prefácio à obra de
BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A CIDADANIA ATIVA - Referendo, Plebiscito e Iniciativa
Popular. São Paulo: Ed. Ática, 1991, p. 08); esses fenômenos dão ensejo à crise da Lei e à abdicação
do Poder Legislativo (FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. DO PROCESSO LEGISLATIVO. São Paulo:
Ed. Saraiva, 4a ed., pp. 15/16); ROBERTO AMARAL atribui o fracasso e ilegitimidade da Democracia
representativa a dois fatores: a interferência do poder econômico nas eleições e o poder político dos
meios de comunicação de massa (in "A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ESTÁ MORTA; VIVA A
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA", artigo publicado no site <http://www.cebela.org.br/>. p.01.
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as deficiências do Parlamento: "Também não estou satisfeito com o Congresso

Nacional nem com a legislação eleitoral. Temos problemas gravíssimos na

representação na Câmara dos Deputados; não temos fidelidade partidária; não temos

financiamento público de campanha; temos esse problema grave da compra de voto ..." 17

Dessa forma, ao invés da representação parlamentar corresponder aos

anseios dos representados, a falta de controle destes em relação aos representantes

tem contribuído para o aumento dos abusos e desvios da vontade popular, o que

compromete sobremaneira a soberania do povo. Some-se a isso o descrédito do poder

legislativo brasileiro perante a opinião pública. Fatos inusitados na história da política

nacional, ocorridos recentemente no Senado brasileiro o evidenciam: a cassação e

renúncia de senadores acusados de desvio de verbas públicas e a renúncia de outros

dois integrantes do Senado envolvidos em fraude do painel de votação daquela alta

casa legislativa.

Todavia, a democracia é mais do que o direito político de ser cidadão.

Como registra JOSÉ AFONSO DA SILVA, o corpo eleitoral não constitui o povo, mas

simples técnica de designação de agentes governamentais. 18

Essa representação democrática, proclamada pelo texto constitucional,

autorizando e legitimando o Poder Legislativo a exercer o poder político em nome do

povo, se traduz em mera representação formal, mas não se reduz a ela, carece ainda, a

representação democrática, de um momento referencial substantivo expresso no

reencontro dos atos dos representantes com os reais desejos e necessidades dos

representados. 19

Interpretando o conceito de Democracia, formulado por LlNCOLN, de que

é o governo do povo, pelo povo e para o povo, assim comenta JOSÉ AFONSO DA

SILVA:

"Governo do povo significa que este é fonte e titular do poder, de conformidade com o princípio

17 Discurso do Deputado Federal José Dirceu (PT) por ocasião dos debates a respeito do Projeto da Lei 9.840/99,
na Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, em 08/09/1999 - in
COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL - Tramitação do primeiro Projeto de Iniciativa Popular aprovado
pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Departamento de Documentação e Informação, Brasília: 1999,
~. 51.
8 SILVA, José Afonso da. PODER CONSTITUINTE E PODER POPULAR: Estudos sobre a Constituição.

São Paulo: Malheiros, 2000, p. 47.
19 Defende CANOTILHO a possibilidade de afirmar-se a existência e a realização de uma representação
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da soberania popular (todo poder emana do povo, inscrito no parágrafo único, do ert. 1° da

Constituição Federal) ...;

Governo pelo povo quer dizer governo que se fundamenta na vontade popular, que se apoia no

consentimento popular; Governo para o povo é aquele que procura libertar o Homem de toda

imposição autoritária e garante o máximo de segurança e bem - estar a todos. Assim, podemos

admitir que a democracia é um processo de convivência social em que o poder emana do povo,

há de ser exercido direta ou indiretamente pelo povo e em proveito do povo." 20

Infelizmente a realidade do poder legislativo brasileiro se apresenta

apenas, como já dito, numa representação formal, haja vista que os representantes têm

se afastado das verdadeiras necessidades e aspirações do povo. Os membros do

parlamento não têm exercido sequer a sua principal função, que é legislar, deixando

que o poder executivo governe através da edição indiscriminada de medidas provisórias

que demoram a ser apreciadas pelo Congresso Nacional e, por este motivo, reeditadas

inúmeras vezes.

Confirmado o déficit da democracia representativa, a descrença do povo

nos representantes e a incapacidade dos parlamentos, é necessária a adoção de outra

forma de exercício da democracia - a participativa - sem que isso implique extermínio

do princípio da representação.

Não se defende a extinção do regime representativo, mas, pelo contrário,

busca-se recuperar a legitimidade do poder, através da democracia participativa. Esta

complementa, aperfeiçoa e corrige os desvios praticados pelos membros do sistema

representativo, a exemplo também do que ocorre em países que adotam os

mecanismos de participação direta, tais como França, Itália, Suíça e Estados Unidos da

América.

Transpondo essas experiências alienígenas para o Brasil, a Constituição

Federal de 1988, denominada de Constituição cidadã, em virtude de vários fatores, a

exemplo de que foi a Constituição brasileira que teve importante participação popular

na feitura do seu texto, destinou aos cidadãos vários direitos individuais, coletivos e de

caráter social e previu formas e canais para que o povo participasse do governo em

suas várias esferas e incluiu em seu texto canais de democracia direta, quando previu o

plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.

democrática material ou substancial. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. Cit., p. 420.
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Podemos incluir a Carta Magna nacional na classificação dada por

PAULO BONAVIDES, entre aquelas espécies de Constituições populares ou

democráticas, que se caracterizam pela fonna com que exprimem o princípio político-

jurídico de que todo governo deve assentar-se no consentimento dos cidadãos e

b 21expressar a sua vontade so erana.

Com razão o publicista. É com base no artigo 14, da Constituição Federal,

associado ao parágrafo único do artigo primeiro da mesma Carta Política que se

estrutura a Teoria Constitucional da Democracia Participativa, principal fonte doutrinária

de onde partiu a construção de nossas idéias, explicitadas nessa dissertação.

A virtude da democracia participativa é servir de ponte entre o regime

representativo e a democracia direta, haja vista que o modo representativo de

democracia nos países de Terceiro Mundo em expressado a forma do poder

democrático, mas não a sua substância, o que torna bastante questionável a

representação popular, como já afirmado.

É a democracia direta a legítima e soberanamente popular.

Na visão do seu ideólogo, PAULO BONAVIDES, a estrutura constitucional

da democracia participativa encontra-se fincada em 4 princípios centrais: a dignidade

da pessoa humana, a soberania popular, a soberania nacional e a unidade da

Constituição.

O primeiro princípio corresponde ao valor maior, entre todos os valores,

numa sociedade democrática e participativa, que reúne em torno de si todos os direitos

fundamentais, tomados em suas quatro dimensões. É considerado no seu aspecto

axiológico como o espírito mesmo da Constituição.

O segundo é fonte de todo o poder, legitimador e limitador do exercício da

autoridade.

Como terceiro princípio tem-se a soberania nacional, que afirma a

independência do Estado perante as demais nações da ordem jurídica internacional.

Por fim, o quarto e último princípio, a unidade da Constituição, formado

pela unidade lógica e axiológica das suas normas e princípios e que serve de bússola

20 SILVA, José Afonso da. Ob. Cit., p. 45.
21 BONAVIDES, Paulo. A CONSTITUiÇÃO. In "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL". São Paulo:
Malheiros, 1997, 7a ed., p. 71.
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para a sua interpretação e aplicação. 22

A intransigente defesa da democracia participativa reside no fato de que

sobre ela repousam os direitos de quarta dimensão, principalmente o direito à

democracia, modelo de juridicidade expresso na dignidade da pessoa humana. 23

Com razão o eminente constitucionalista. O "governo do povo, pelo povo e

para o povo", modelo de Democracia preconizado por Abrahan Lincoln, encerra em si o

princípio da dignidade da pessoa humana como essência da democracia, que não

consiste unicamente no poder popular, mas sobretudo na plenitude da pessoa humana. 24

Distingue o professor PAULO BONAVIDES três paradigmas de direito

constitucional, na história dos países continentais, a saber:

I - o Direito Constitucional do Estado Liberal, protetor das liberdades

individuais;

li - o Direito Constitucional do Estado Social, que procurou tornar efetivo o

princípio igualitário;

111- o Direito Constitucional da Democracia Participativa, de cunho

progressivo e de vanguarda, que luta em preservar os conceitos de soberania, nação e

povo, atualmente menosprezados pela ideologia constitucional do Primeiro Mundo,

mais precisamente pelo fenômeno da globalização e neoliberalismo.

Destarte, a democracia participativa é considerada pelo professor

cearense como emancipadora dos povos da periferia - identificados estes como os

povos continentais da América Latina - e a saída para libertá-Ios da doutrina

globalizadora do neoliberalismo, que apregoa a extinção de certos conceitos clássicos,

tais como Estado, nação, constituição e soberania.

A democracia participativa, segundo o professor PAULO BONAVIDES, é

face de um novo modelo de Estado: o Estado democrático-participativo, também

denominado de Estado neo-sociel da periferia, versão mais lapidada do Estado social,

cujas bandeiras são a da soberania, da igualdade e da justiça social, valores tão

22 BONAVIDES, Paulo. "TEORIA CONSTITUCIONAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA". São Paulo:
Malheiros, 2000, pp. 10/11.
23 BONAVIDES, Paulo, Op. Cit., p. 28.
24 PAUPÉRJO,Mu tv1aTa:X:>.'1B)RIA DEMOCRÁTICADO PODER'.RO de Ja1ei'o: FaBOSeUrWasitáia, 1007, ~ 00.,Vd.I,
p.17.
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aviltados e combatidos pelos doutrinadores da globalização e do neoliberalismo. 25

Assim, a democracia participativa corresponde à fórmula política mais

acabada do Estado democrático-participativo.

Saliente-se que a teoria da democracia participativa aqui defendida não

tem a intenção de varrer do cenário político a forma de democracia representativa. Pelo

contrário, reafirme-se a pretensão de ser um instrumento para o seu aprimoramento e,

por via de conseqüência, para o aperfeiçoamento da própria democracia.

A teoria da democracia participativa está ao mesmo tempo fundada na

teoria material da Constituição, cuja atenção é dirigida a manter a sua unidade

substancial, espiritual, expressa nos seus valores e princípios invioláveis, dentre os

quais o que estabelece que todo poder emana do povo.

A democracia participativa retoma assim o conceito de povo preconizado

por ROUSSEAU no CONTRA TO SOCIAL. 26

Foi dito anteriormente que o constituinte originário da Constituição

portuguesa de 1976, modelo adotado para o constituinte brasileiro de 1987, optou em

não adotar qualquer instrumento de democracia direta, o que somente ocorreu na

revisão constitucional realizada em 1982, com a adoção do referendo local e na revisão

de 1989, com a introdução do referendo político e legislativo. Segundo CANOTILHO,

esse fato deveu-se ao receio do legislador português de manipulação da opinião

pública. 27

No artigo 10 da mesma Constituição lusitana de 1976, o constituinte de

primeiro grau baseou a República portuguesa na dignidade da pessoa humana e na

vontade popular. No artigo seguinte, adotou a forma de Estado Democrático, com

fundamento na soberania popular, que deve tender para aprofundar a democracia

participativa. 28

Na versão do jurista português, a democracia participativa pode ser

compreendida num duplo aspecto: a) em sentido amplo, abarca a participação do

cidadão através do voto, considerando os processos e formas de democracia

25 BONAVIDES, Paulo. Ob. Cit., pp. 143/167.
26 AMARAL, Roberto, in "A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ESTÁ MORTA; VIVA A DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA", artigo publicado no site <http://www.cebela.org.br/>. p. 01 .
27 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Op. Cit. •. p. 424.
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representativa; b) em sentido estrito, significa a tomada de decisões, pelos cidadãos, de

forma direta. 29

GIOVANNI SARTORI afirma que a noção de democracia participativa,

para não continuar vaga, deve ser focalizada à luz das noções de democracia direta,

democracia de referendo, democracia eleitoral e democracia representativa. Para ele, a

democracia direta é definida como uma democracia sem representantes e sem

mecanismo de transmissão de representatividade. Segundo esse autor, "qualquer

democracia direta é, de certa forma, uma democracia autogovernante." 30

A democracia eleitoral é conceituada como uma espécie de democracia

indireta em que o povo não se autogoverna, mas elege representantes para fazê-Io. E,

mostrando a relação entre a democracia eleitoral e representativa, entende que a

primeira é condição necessária, mas não suficiente, da segunda e que o conceito de

democracia representativa compreende a democracia eleitoral.

Quanto à democracia de referendo, SARTORI a vê como uma espécie de

democracia direta, através da qual o povo decide diretamente, não reunido em

assembléia, mas de forma individual. Como característica dessa espécie de

democracia, aponta: é ela direta, por dispensar intermediários, de forma que os

indivíduos agem isoladamente, sem interagir entre si, como nas assembléias.

A segunda característica é que o referendo pode ser utilizado também na

democracia representativa. Nessa última hipótese, entende o autor que é falso o

argumento de que a democracia de referendo aproxima e realmente funde a

democracia direta com a democracia representativa, o que seria falso, isto porque o

indivíduo, no referendo, é como o eleitor, atua solitariamente, sem uma participação nos

debates.

A dificuldade nessa espécie de democracia é saber quem estabelece a

agenda, e quem formula as questões a serem decididas, o que dificilmente será feito

pelos cidadãos, de forma direta.

Segundo a Constituição francesa, a soberania nacional pertence ao povo,

28 CANOTILHO. Op. Cit., p. 102.
29 CANOTILHO, Op. Cit., p. 410.
30 SARTORI, Giovanni. DEMOCRACIA GOVERNADA E DEMOCRACIA GOVERNANTE. In "A TEORIA
DA DEMOCRACIA REVISITADA". Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Ática, 1994, Vol. I,
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que a exerce por meio de seus representantes e mediante o referendo.

A Constituição da República Federativa da Alemanha prescreve que o

poder estatal emana do povo e é exercido por meio de eleições e de plebiscitos e por

órgãos especiais investidos dos poderes legislativo, executivo e judiciário.

Como já afirmado, a Constituição Federal brasileira de 1988 identifica

também em seu texto a forma de democracia participativa, quando afirma na parte final

do parágrafo único do seu artigo primeiro, que todo poder emana do povo, que o

exerce diretamente. (grifo nosso)

Se a democracia participativa não tem a intenção de excluir a democracia

representativa, mas conviver com esta, buscando o seu aprimoramento, a reunião

dessas duas formas de democracia dá origem ao que a doutrina denomina de

Democtecie Semidireta. A democracia participativa tem como ponto de partida o

interesse dos cidadãos em se autodeterminarem politicamente, isto é, significa uma

visão de "baixo para cima", do poder.

A democracia semidireta tem a característica de reunir a democracia

parlamentar representativa e os instrumentos de participação direta dos cidadãos,

procurando assim pôr têrmo àquela tensão polêmica existente entre aquelas duas

espécies de democracia.

Com razão MARIA VICTÓRIA DE MESQUISTA BENEVIDES, para quem

as questões polêmicas que põem de um lado a democracia representativa e, de outro,

a democracia direta, são mal postas porque carregadas de radicalismo, uma querendo

anular a outra, desconsiderando assim a possibilidade de um sistema misto. 31

Essa institucionalização da participação da sociedade no processo

legislativo fundamenta-se no direito de audição jurídica, princípio democrático, e a sua

compreensão passa pelo objetivo de se evitar, no Parlamento, um "despotismo de

iluminados", bem como na contribuição para a busca de soluções concretas mais justas

e inovadoras. 32

Segundo o emérito constitucionalista da Universidade de Lisboa, é na fase

de iniciativa em que se reúnem os atos que propulsionam o procedimento legislativo.

rp. 123/170.
BENEVIDES, Maria Victória Op. Cit., p. 44.

32 CANOTILHO, A DEMOCRATIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NA LEGISLAÇÃO. In Op. Cit., p.430.
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Essa fase tem como função específica "colocar em andamento o Poder Legislativo,

fornecendo-lhe o impulso jurídico necessário para a seqüência proce dimen tal". 33

Através da Democracia Participativa, o Parlamento divide com o povo o

Poder Legislativo.

Discorrendo acerca das vicissitudes da democracia semidireta, ensina o

grande cientista político francês GEORGES BURDEAU:
"Aunque sea inconcebible un gobierno directo puro en nuestros dias, Ia experiencia

constitucional nos muestra Ia vitalidad de Ias instituciones dei gobierno semidirecto, que combina

Ia idea representativa y Ia democracia pura. La nación instituye representantes, hai asambleas,

pero sobre Ias cuestiones más importantes, sobre todo legislativas, el pueblo se reserva el pode

de decisión. Los procedimientos por Ias cuales 10 ejerce son el veto, Ia iniciativa y el

referéndum. ,,34

Atente-se ainda para o fato de que a Declaração dos Direitos do Homem,

no seu artigo XXI inciso I, consolida a participação direta do cidadão nas decisões do

poder, nos seguintes termos: "Todo homem tem o direito a tomar parte no governo de

seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 11

(grifei)

Combinadas a democracia representativa e a democracia participativa,

resta saber de que forma esta última se expressa, haja vista que é, o exercício do

sufrágio, nas eleições, a expressão por excelência do regime representativo.

Nessa direção, é que surgem no cenário constitucional brasileiro os

mecanismos de democracia semidireta: o Referendo, o Plebiscito e a Iniciativa Popular,

previstos no artigo 14 da Constituição Federal.

Demonstrou o legislador constituinte, ao adotar essas técnicas de

participação popular, a vontade de conceder instrumentos legais para que a sociedade

civil participasse do processo legislativo, embora tenha adotado formas que tornasse

quase que impossível a utilização de tais mecanismos.

33 CANOTILHO, Ob. Cit., p. 942.
34 apud "MENDES, Antônio Carlos. DEMOCRACIA. In "INTRODUÇÃO À TEORIA DAS
INELEGIBILlDADES". São Paulo: Malheiros, 1994, p. 27. A tradução da citação é a seguinte: Ainda que
seja inconcebível um governo direto puro em nossos dias, a experiência Constitucional nos mostra a
vitalidade das instituições de governo semidireto, que combina a idéia representativa e a democracia
pura. A nação institui representantes, as assembléias, mas sobre as questões mais importantes,
sobretudo legislativas, o povo se reserva o poder de decisão. Os procedimentos pelos quais o exerce são
o voto, a iniciativa e o referendo.
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De qualquer forma, através da iniciativa popular, do referendo e do

plebiscito, podem ser corrigidas as distorções do regime representativo além de

caminhar para um futuro em que a democracia direta predomine sobre a falida

representação popular, oportunidade em que o povo, fonte da soberania, dará a última

palavra nas decisões políticas, no caso em apreciação, no produto da função

legislativa, as leis, cumprindo assim a sentença preconizada por ROUSSEAU, segundo

a qual qualquer lei que não tenha sido ratificada pelo povo padece de nulidade e, por

este motivo, não é considerada como lei.

Ensina o professor RUBENS PINTO LYRA que a forma de democracia

participativa instituída no Brasil, a partir da Constituição de 1988, não se antagoniza

com a democracia representativa. 35

Como já afirmado. A democracia participativa representa um elo entre a

Democracia representativa e a democracia direta. Caminhamos assim para essa última

forma de democracia, ainda que de forma lenta, por motivos de bloqueios impostos

pelas classes dominantes que não têm o menor interesse em que prevaleça a vontade

popular.

A idéia é que nesse caminho lento em direção ao futuro, no qual a

democracia direta será uma realidade, dado o avanço da tecnologia o que facilita os

meios de comunicação, prevaleça a vontade do povo sobre a dos representantes.

A propósito do avanço tecnológico, já existem experiências de

participação política através da Internet nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil.

Essas experiências são objeto de estudo por parte de alguns cientistas da Ciência

Política brasileira, que a denominam A nova Esfera Pública Virtual, através da qual se

efetiva a participação popular nas decisões políticas.

Todavia, essa forma de participação política eletrônica, no Brasil, encontra

óbices, dadas as precárias condições sociais, econômicas e culturais da grande maioria

do povo brasileiro. 36

35 LYRA, Rubens Pinto. "TEORIAS CLÁSSICAS SOGRE A DEMOCRACIA DIRETA E A EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA." Revista de Informação Legislativa, Ano 35, N° 140, out./dez. 1998, p. 13.
36 "O acesso à informação e renda cada vez concentram-se mais. Pesquisa realizada pelo Ibope/Cadê,
por exemplo indica que mais da metade dos internautas falam fluentemente o inglês e usam recursos
como home banking e declaração de renda pela Internet, percentagem que esboça o poderio econômico
e intelectual dos internautas. Desses, 48% são assinantes de TV a cabo, 45% de jornal e 63% de revistas
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Nessa perspectiva, o exercício da cidadania assume a sua magnífica

importância. Não a cidadania passiva do Estado liberal, restrita à escolha através do

sufrágio de representantes nos poderes legislativo e executivo, mas a cidadania ativa

do Estado-social-participativo, por meio da promoção de ação popular junto ao poder

judiciário, a fim de coibir abusos e desvios de poder, na participação de conselhos da

administração pública, ou através da apresentação de projetos de lei, via Iniciativa

Popular, perante o poder legislativo, sem prejuízo da participação através de canais não

institucionais.

Registre-se a recente experiência da Venezuela, que passou por

substanciais mudanças, expressada no texto constitucional de 1999, cuja Assembléia

Nacional Constituinte foi convocada pelo povo através de plebiscito e referendada, logo

após .. _

Pela importância histórica dessas mudanças, para a Ciência Política e

para o direito constitucional, citem-se os comentários de ROBERTO AMARAL:
"( ...) A nova ordem constitucional tem como objetivo: a democracia semidireta que transita para a

democracia participativa ... Atribui maior poder e autonomia às comunidades, consagra o

plebiscito, o referendo e a iniciativa (Iegislativa e constitucional) popular; a subordinação de todos

os eleitos (inclusive o Presidente da República) a nova eleição, no curso do mandato, segundo a

vontade do eleitorado. O ponto de partida positivado em termos constitucionais consta do seu Art.

5, verbis: 'A soberania reside intransferivelmente no povo, que a exerce diretamente na forma

prevista nesta Constituição e na lei, e, indiretamente, mediante o sufrágio, pelos órgãos que

exercem o Poder Público. Os órgãos do Estado emanam da soberania popular e a ela estão

b tid '( ),,37su me I os ....

Uma democracia plena exige a participação efetiva da sociedade civil.

Sem essa participação, a democracia é apenas uma formalidade, um discurso teórico,

um arremedo de democracia, pois a essência do regime democrático reside na

soberania popular.

Daí decorre a estreita relação entre democracia e cidadania, pois, como

afirma JAIR EDUARDO SANTANA, quanto maior for a efetividade dada ao conjunto de

atributos da cidadania, maior - e na mesma proporção crescente - será o grau de

(isto é, têm outras fontes de informação). Além disso, 45% dos 'conectados' estão, segundo o Ibope, no
eixo Rio - SP, fato que agrava as diferenças entre regiões do país." < http://www.fafich.ufmg.br/>
37 AMARAL, Roberto. In "A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ESTÁ MORTA; VIVA A DEMOCRACIA
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elevação da Democracia. 38

Em comentários à obra de Alf Ross, AGUSTIN SQUELLA registra que

esse jusfilósofo vislumbra um modelo ideal de democracia, que deveria ser distinguido

tomando por base três critérios:

I - pela intensidade máxima com que concede o direito de sufrágio

universal a todos, de forma que a sua negação a certas pessoas ou grupo atenua a

democracia que tende a ser discriminatória (veja-se o exemplo da democracia

brasileira, que extingue os analfabetos do direito de ser elegível); 11- pela amplitude de

controle dada ao povo para limitar os poderes do Estado; III - pela efetividade, critério

pelo qual mede-se o grau de eficiência através do qual a sociedade reafirma ou impõe

as suas concepções.

Comentando o critério da efetividade, ANTÔNIO CARLOS MENDES

ensina:
"Nas democracias diretas o grau de efetividade é considerável. Nesse modelo, o próprio povo,

por meio do referendo, soluciona os problemas emergentes da gestão da coisa pública. Todavia,

à medida que o povo exerce a soberania por meio de representantes, a efetividade cede e passa

a depender da eficácia do controle que se possa exercer sobre seus mandatários e também, em

grande parte, da freqüência das eleições e da duração do mandato dos eleitos. A intensidade do

grau de queda do princípio da efetividade implica o aparecimento da democracia nominal ou

t ç I" 39meramen e ,orma ....

Nos tempos atuais, qualquer forma de manifestação de poder deve ser

limitada pelos cidadãos, através de mecanismos de natureza jurídica e política, tal como

ocorre com o exercício do sufrágio, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular.

A dimensão da cidadania, no Estado social, exige do indivíduo e de todos

a participação real e efetiva no poder, transpondo a dimensão de mero cidadão eleitor

para atingir a condição de cidadão participativo ou ativo - cidadania ativa.

A participação do cidadão no processo legislativo, como previu o

legislador constituinte, reflete outro princípio fundamental da República Federativa do

Brasil: a adoção de uma sociedade pluralista e numa sociedade pluralista há outras

PARTICIPATIVA", artigo publicado no site <http://www.cebela.org.br/>. p. 22 .
38 SANTANA, Jair Eduardo. "DEMOCRACIA E CIDADANIA - O REFERENDO COMO INSTRUMENTO
DE PARTICIPAÇÃO POLlTICA". Belo Horizonte: Ed. Dei Rey, 1995, p. 125.
39 SQUELLA, Agustin. apud MENDES, Antônio Carlos. "DEMOCRACIA" in "INTRODUÇÃO À TEORIA
DAS INELEGIBILlDADES". São Paulo: Malheiros, 1994, pp. 18/19.
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espécies de direito que não o estatal. Com a adoção de institutos de soberania popular

- plebiscito, referendo e iniciativa popular -, há que como um reconhecimento dessas

espécies de direito pertencentes aos grupos sociais.

As técnicas de participação popular, adotadas pela Constituição Federal

de 1988 - referendo, plebiscito e iniciativa popular - funcionam como espécies de

garantias ao exercício da soberania popular, assegurando, dessa forma, o princípio da

unidade da Constituição.

JOÃO BATISTA HENKERNHOFF, traça um quadro histórico da cidadania

no Brasil, destacando o acolhimento, pelas nossas Constituições, de direitos relativos à
cidadania. Dada a sua importância para o presente estudo, pode ser resumido da

seguinte forma:

A Constituição de 1824 acolheu os direitos individuais, à luz das

revoluções burguesas do século XVIII e conforme o estágio do pensamento político

daquela época, afirmou a inviolabilidade dos direitos civis e políticos utilizando-se como

base a liberdade, a segurança individual e a propriedade - artigo 179. Mas, conforme

registra HERKENHOFF, omitiu o direito de resistência à opressão, que constava no

dispositivo da Constituição francesa de 1791.

A Constituição republicana de 1891 ampliou os direitos de cidadania, a

exemplo da liberdade religiosa, direito de associação e de reunião, direito de ampla

defesa aos acusados, abolição da pena de morte, criação do habeas corpus e as

garantias da magistratura.

A proteção dos direitos sociais foi o principal alvo da Constituição de 1934,

não obstante a suspensão de algumas garantias individuais.

A Constituição outorgada de 1937 constituiu um retrocesso em relação

aos direitos de cidadania.

Com a redemocratização do país, a Constituição de 1946 ampliou os

direitos sociais, mas a de 1964 permitiu um revés aos direitos de cidadania.

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 reorganizou a estrutura do

Estado brasileiro, que, assumindo a forma de Estado democrático de direito, abriu a

possibilidade de existir o equilíbrio entre a sociedade e o Estado, permitindo a

interferência do cidadão em todas as esferas do poder.
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Mas para se atingir a democracia participativa de forma efetiva, se faz

necessária além de uma modificação na consciência popular, a diminuição da atual

desigualdade econômica e social, haja vista que, na sociedade capitalista, o cidadão

tem sua atenção e hábitos voltados para o consumo. Como afirma CAPILONGO, "a

participação pressupõe igualdade e uma consciência participativa de consumidor para

participante". 40

40 CAMPILONGO, Sérgio Fernandes. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO GOVERNO E NA OPOSiÇÃO.
In "Revista de Informação Legislativa". Ano 27, n.? 105, jan/mar, 1990.
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Capítulo 11
A INICIATIVA POPULAR: ORIGEM, CONCEITO,

NATUREZA JURíDICA E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA.

"Se se deve tomar a sério a idéia de que todo
poder emana do povo e em seu nome é exercido,
qualquer do povo tem o direito de exercer
diretamente funções públicas, mesmo sem ser
funcionário ou agente público." (Fábio Konder
Comparato, in Para Viver a Democracia, São
Paulo: 1989, Brasiliense, 1a ed., p. 127.
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2.1. Antecedentes históricos.

A história de elaboração das leis pode ser resumida em quatro fases,

correspondentes a quatro espécies de processos legislativos, adotando-se como critério

as formas de organização política, a saber:

I - o processo legislativo autocrático, que dá origem às constituições

outorgadas e no qual o governante fundamenta em si mesmo a competência para editar

leis. Corresponde à forma mais antiga de legislar. Segundo NELSON DE SOUSA

SAMPAIO, essa espécie de processo legislativo "manifesta-se nas monarquias

absolutas, nas ditaduras e nos governos de fato. Nas duas primeiras formas de

orqenizeçêo política, ele se apresenta como instituição permanente, enquanto nos

governos de fato é de caráter transitório. 11 41 São exemplos desse tipo de processo

legislativo o Código de Hamurabi, os editos dos imperadores romanos e o Código de

Direito Canônico.

11- o processo legislativo direto, que dá nascimento às constituições

plebiscitárias. Nessa espécie de processo legislativo, o cidadão tem uma participação

direta na elaboração da lei. Teve início nas cidades-Estado gregas. Hodiernamente,

tem perdido o seu prestígio, restringindo-se a sua prática a alguns cantões suíços.

111- o processo legislativo representativo, adotado pela maioria dos países

ocidentais desde o século XVIII, cujas características são: a existência de um órgão

com estrutura bicameral, com a função específica de fazer leis e a distinção entre poder

constituinte e poder constituído.

IV - o processo legislativo semidireto, que dá origem às constituições

referendadas, no qual a lei resulta de um ato complexo formado pela vontade dos

representantes que compõem o órgão representativo - a Assembléia - e pela vontade

expressa dos cidadãos/eleitores, mediante o exercício do referendo. Reúne, assim, as

formas de democracia direta e indireta.

Nos tempos contemporâneos, vivemos a fase do processo legislativo

41 SAMPAIO, Nelson de Sousa. TIPOS DE PROCESSO LEGISLATIVO. In "O PROCESSO
LEGISLATIVO". Belo Horizonte, 1996, z- ed., pp. 33/46.
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semidireto, haja vista que grande parte das constituições adotam a participação popular

como elemento formador das decisões governamentais, notadamente no processo de

elaboração das leis.

A iniciativa popular, como instrumento de participação política do povo na

feitura da lei, se insere no processo legislativo semidireto. Resta saber quando foi

utilizado pela primeira vez e a sua evolução na história do direito constitucional.

É no processo legislativo direto das cidades-Estado gregas,

principalmente em Atenas, que se podem fixar as origens do instituto da iniciativa

popular, com o importante aspecto de que qualquer do povo não só tinha o direito de

propor uma emenda ou um substitutivo ao projeto de lei, mas também usar da palavra

para defender suas idéias a respeito do mesmo, ocasião essa em que o orador tinha

sobre _si uma coroa de mirto, simbolizando hoje a imunidade parlamentar." Nos

comícios romanos - cúrias, centúrias ou tribos - o povo votava os projetos de lei, mas a

iniciativa pertencia exclusivamente aos magistrados.

Como a Revolução Francesa adotou a doutrina da soberania da nação,

surgindo daí o princípio representativo e a supremacia do parlamento, nas primeiras

constituições francesas de 1791, 1793 e 1795, a iniciativa das leis era exclusividade

dos membros do parlamento.

Somente a partir da constituição francesa de 1799 é que a iniciativa de

elaboração das leis é descentralizada para o Poder Executivo, pelo fato, segundo anota

ClEVE, li••• do Poder Executivo chamar para si funções que, na doutrina liberal, não

cabiam no espaço reservado ao Estado". 43

Traçando a evolução do poder de iniciativa das leis no constitucionalismo

moderno, pode-se traçar a seguinte ordem:

No século XVIII, a iniciativa das leis é exclusividade do Poder legislativo,

por obra do pensamento de MONTESQUIEU, no Espírito das Leis. (Ex: constituições

francesas de 1791, 1793 e 1795)

42 Na Assembléia Popular - Ecclesia - somente eram admitidos a participar cidadãos maiores de 21
anos. No momento em que o orador usava da palavra, era cingido por uma coroa de mirto, tornando-se
inviolável e sagrado, o que simbolizava a atual imunidade parlamentar. SAMPAIO, Nelson de. O
PROCESSO LEGISLATIVO. Belo Horizonte: 1996, Dei Rey, 2a ed., p. 44.
43 CLÉVE, Clemerson Merlin. O PODER EXECUTIVO E A ATIVIDADE LEGISLATIVA. In "ATIVIDADE
LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO." São Paulo: RT, 2000, 2a ed., p. 99.
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No século XIX, a iniciativa das leis é descentralizada para o poder

executivo, mantendo o poder legislativo o seu poder de iniciativa. JOSÉ AFONSO DA

SILVA assinala que, a partir daí, essa atribuição concedida ao poder executivo tornou-

se um princípio universal do direito constitucional contemporâneo, exceto para a

constituição americana. 44

No início do século XX - reconhece-se também ao poder judiciário o

poder de iniciar o processo legislativo (Ex: várias constituições latinoamericanas a

exemplo das de EI Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Peru, República

Oominicana e as constituições brasileiras, a partir da Constituição de 1934. 45

Por fim, algumas Constituições do século XX estenderam o poder de

iniciativa aos cidadãos. Registra MANOEL GONÇALVES FEREIRA FILHO que, em

matéria constitucional a iniciativa de emendas já aparece na Constituição suiça.

Todavia, em matéria de legislação ordinária, é ela hoje consagrada especialmente pela

Constituição italiana, como já o era pela Constituição austríaca.

Nos Estados Unidos da América, a iniciativa popular foi acolhida pela

primeira vez em 1858, no Estado de Oakota do Sul, embora tenha sido o Estado de

Oregon, em 1904, o pioneiro no uso dessa técnica de democracia semidireta. 46

A Constituição alemã de Weimar, de 1919, adotou a iniciativa popular,

tendo a mesma que ser apresentada mediante a forma de articulados e subscrita por

10% (dez por cento) do eleitorado.

Na atualidade, o instituto da Iniciativa Popular é bastante utilizado nos

Estados Unidos da América e em alguns cantões da Suíça. Neste último país, é dado o

direito a qualquer cidadão de apresentar projetos de lei, propostas de emendas e até

rejeitar proposições advindas do parlamento - Conselho Cantonal. Mas não pára por aí.

Os cidadãos têm ainda o privilégio de discutir os referidos projetos de lei.

O exercício da democracia direta, na Suíça, limita-se apenas a três

cantões: Appenzell, Glaris e Unterwald. Afirma BISCARETTI DI RUFFIA que, nos

44 SILVA, José Afonso da. Apud FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. "DO PROCESSO LEGISLATIVO".
São Paulo: Saraiva, 2001, 4a ed., pp. 142/144.
45 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. "DO PROCESSO LEGISLATIVO". São Paulo: Saraiva, 2001, 4a

ed., pp. 142/144.
46 BONAVIDES, Paulo. OS INSTRUMENTOS DA DEMOCRACIA SEMIIDIRETA. In "CIÊNCIA
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cantões suiços, a iniciativa popular é prevista apenas em matéria constitucional e o

referendo é obrigatório para matéria constitucional e facultativo em matéria legislativa. 47

Nos Estados Unidos da América, o instituto da Iniciativa Popular está

presente em vinte e seis Estados e em centenas de municípios, inclusive podendo

servir para a revisão total ou parcial da Constituição. 48

A experiência brasileira com instrumentos de democracia semidireta não

se inicia com a Constituição de 1988, haja vista que no passado foi ensaiado esse

regime em nossa história constitucional, a exemplo do recell previsto em decreto

imperial para os representantes das províncias; a ação popular, prevista na

Constituição de 1824, para responsabilizar juízes e oficiais de justiça; o plebiscito de

1963, para manutenção ou não do parlamentarismo no Brasil; o veto popular e o receti

nas Constituições de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina, no início da

República."

Não obstante a previsão do instituto da Iniciativa Popular na Constituição

do Estado de Minas Gerais de 1947, cuja exigência para sua utilização é que fosse

subscrita por 10.000 (dez mil) eleitores, a previsão do instituto no ordenamento jurídico

constitucional está intimamente ligada à participação popular no processo constituinte

de 1988.

Como as constituições nacionais de 1824,50 1937 e 1967 foram

outorgadas e durante a elaboração da Constituição republicana de 1891 faltava a

consciência de cidadania ao povo brasileiro, não se pode falar, portanto, em

participação popular nesse período.

Ainda que houvesse um sentimento nacional no seio da sociedade,

durante a fase da primeira república, o ideal positivista de ordem e progresso dominava

POLíTICA". São Paulo: Malheiros, 1998, 10a ed., p. 291.
47 RUFFIA, Paolo Biscaretti Di. PODER LEGISLATIVO. In "DIREITO CONSTITUCIONAL - Instituições de
Direito Público". Tradução de Maria Helena Diniz. São Paulo: RT, 1984, p. 371.
48 BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. REPRESENTAÇÃO E DEMOCRACIA DIRETA:
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS. In "A CIDADANIA ATIVA - REFERENDO, PLEBISCITO E INICIATIVA
POPULAR". São Paulo: Ática,1991, pp. 41/43.
49 Horta, Raul Machado. "DIREITO CONSTITUCIONAL". Belo Horizonte: Dei Rey., P 549.
50 Fato marcante na História Constitucional brasileira foi a dissolução da Assembléia Nacional
Constituinte de 1823, pelo Imperador D. Pedra I, onde eram recebidas propostas populares ao texto
constitucional. Um dos motivos, segundo aduz AFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO, foi a excessiva
presença de populares no recinto. (apud WHITAKER, Francisco e outros, ob. cit., p. 232.
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os governos da época, segundo o qual, deveriam ser concedidos ao povo direitos

individuais e sociais, mas dentro da ordem, sem a qual não haveria progresso. Essa

pretensão positivista impossibilitou a conquista de direitos, que exige uma constante

luta. 51

A campanha por eleições diretas, denominada de DIRETAS JÁ, em 1984,

é considerada um marco histórico no processo de construção da cidadania, no Brasil.

Mas o fracasso da Emenda Dante de Oliveira, em abril de 1984, rejeitada pelo

Congresso Nacional, ao invés de arrefecer os ânimos, aumentou a mobilização da

sociedade civil brasileira pela defesa de uma Assembléia Nacional Constituinte.

Foi durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987 que

a participação popular no Brasil atingiu seu ápice. Durante esse período, a sociedade

civil brasileira deu passos para atingir a sua maioridade, quando promoveu movimentos

populares organizados jamais vistos no país e que tiveram início com o lançamento do

Movimento Nacional pela Participação Popular na Constituinte, realizado em Duque de

Caxias/RJ, em janeiro de 1985, num ato coletivo que reuniu mais de sete mil pessoas.

Associado àquele movimento, veio o projeto de iniciativa de várias

entidades da sociedade civil, denominado de "Projeto Educação Popular na

Constituinte", cujo objetivo era iniciar uma campanha de cunho pedagógico em favor da

conscientização da cidadania.

A Universidade Nacional de Brasília teve um papel de suma importância,

tendo criado, inclusive, antes que a Assembléia Nacional Constituinte se instalasse, um

Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte/CEAC, visando aproximar a

sociedade do processo constituinte.

A história dos plenários, comitês e movimentos pró-participação popular

na constituinte está resumida em três fases:

A primeira fase, que vai de 1984 até novembro de 1985, caracterizou-se

pela defesa de uma Assembléia Nacional Constituinte exclusiva, mas o Congresso

Nacional aprovou a Emenda Constitucional oriunda do poder executivo, que previa a

investidura do próprio Congresso em poder constituinte originário.

51 ALVES, Fábio Wellington Ataíde. "OS 500 ANOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO BRASIL"
REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, Brasília, ABRILlJUNHO/2000, ano 37, n? 146, p. 204.
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A segunda fase destacou-se pela formulação de propostas oriundas da

sociedade civil para o projeto da atual Constituição, além de mobilização no sentido de

eleger candidatos sensíveis às propostas populares.

A terceira e última fase, considerada a mais importante, em que se deu a

grande conquista da sociedade civil, foi marcada com a adoção do instituto da Iniciativa

Popular, sob o nome de emenda popular, no regimento interno da constituinte,

instrumento através do qual os cidadãos brasileiros poderiam apresentar propostas de

Emenda ao projeto de Constituição.

Durante o processo de elaboração do projeto da atual Constituição, mais

de treze milhões de cidadãos subscreveram as propostas de emendas populares ao

anteprojeto da constituição de 1988, endereçadas à Comissão de Constituição de

Sistematização, responsável pela reunião das inúmeras sugestões por parte de todos

os segmentos da sociedade civil e do parlamento ao projeto de constituição a ser

elaborado.

Não se pode deixar de registrar, nesse trabalho, o importante papel da

Igreja Católica e das organizações não governamentais, através de suas diversas

entidades, para a mobilização em torno dos importantes assuntos nacionais, desde o

período do projeto de Constituição, passando pela promoção do primeiro projeto de lei

de iniciativa popular aprovado pelo Parlamento e sancionado pelo Poder Executivo, até

os dias de hoje, em que se busca tornar efetiva a lei 9.840/99.

A respeito da participação da Igreja Católica, durante a fase de

elaboração do texto da atual Constituição Federal, é importante o registro feito pelo

professor RUBENS PINTO LYRA, em comentários à Emenda Popular n.? 21, que tratou

dos institutos de democracia direta:

"No caso específico da emenda n° 21, sobre participação popular, aquelas organizações

lideraram a coleta de assinaturas em todas as regiões do país. Foi a partir dessa emenda que se

consolidaram alguns dos princípios fundamentais da democracia direta, como o plebiscito, a
iniciativa popular de lei e o referendo.

Por essas razões, das sete emendas à Constituição que conseguiram recolher mais de 500.000

assinaturas, cinco foram apoiadas por organizações religiosas (Doimo, 1994: 195)." 52

52 LYRA, Rubens Pinto. "AS VICISSITUDES DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NO BRASIL". Revista
de Informação Legislativa. Brasília, Ano 36, nO141, jan/mar. 1999, p. 24.
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Sem dúvida que o fato mais significativo ocorrido durante a elaboração do

projeto da atual constituição foi a grande participação do povo brasileiro na sua feitura,

o que não ocorreu em relação às Constituições anteriores, não obstante forte

resistência de setores conservadores da sociedade e do próprio Parlamento.

Entre os principais motivos dessa resistência, citem-se o fato de a

natureza da Assembléia Nacional Constituinte ser de questionável legitimidade, haja

vista que era congressual, assim denominada porque não eleita exclusivamente para a

elaboração da constituição, mas composta de senadores e deputados federais

investidos em legisladores de primeiro grau e a forte presença de grupos com idéias

conservadoras e em defesa dos seus interesses econômicos (a exemplo do Centrão), o

que colocava em dúvida a sua soberania.

As resistências à inclusão, no texto do projeto de constituição, de

instrumentos populares, vieram inclusive de parlamentares que viam na iniciativa

popular, uma forma de violência contra o princípio da representação.

A adoção da Iniciativa Popular pela Assembléia Nacional Constituinte de

1987 resultou de uma Emenda Popular subscrita por mais de 402.266 eleitores,

emenda essa que foi incluída no art. 24 do Regimento Interno da Constituinte, que

assegurava a apresentação de emenda ao Projeto de Constituição, desde que a

mesma fosse subscrita por 30.000 ou mais eleitores brasileiros, em lista organizada por,

no mínimo, três entidades associativas legalmente constituídas, que se tornariam

responsáveis pela idoneidade das assinaturas.

PAULO LOPO SARAIVA, que participou diretamente do processo de

elaboração do projeto da Constituição de 1988, comenta a origem do instituto da

iniciativa popular no direito constitucional pátrio:

"O art. 14 da vigente Constituição representa uma grande vitória popular sobre a elite

conservadora nacional. Por esse dispositivo, consagrou-se a soberania popular, através do

plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, institutos da democracia semidireta, na sábia lição

de Paulo Bonavides. A emenda inicial, por nós elaborada, quando assessor parlamentar

constituinte, contemplava, de igual modo, o veto popular. Mas o então relator - geral houve por

bem (ou mal) suprimir o veto popular. A inserção dos mecanismos de participação popular foi

uma vitória das forças progressistas contra o malsinado Centrão. (...) A nossa luta pela

aprovação da emenda foi intensa, de vez que o Centrão reunia grande força no seio da
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Constituinte ... n 53

O teor do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte relativo

às emendas populares, era o seguinte: "Art. 24. Fica assegurada, no prazo estabelecido no artigo

anterior, a apresentação de emenda ao Projeto de Constituição, desde que subscrita por 30.000 (trinta

mil) ou mais eleitores brasileiros, em lista organizada por, no mínimo, 3 (três) entidades associativas,

legalmente constituídas, que se responsabilizam pela idoneidade das assinaturas, 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; 1/- a proposta será protocolada perante a
Comissão de Sistematização, que verificará se foram cumpridas as exigências estabelecidas neste artigo

para a sua apresentação; 1/1- a Comissão se manifestará sobre o recebimento da proposta dentro de 48

(quarenta e oito) horas da sua apresentação, cabendo da decisão denegatória recurso para o Plenário,

se interposto por 56 (cinqüenta e seis) constituintes, no prazo de 3 (três) sessões, contado da

comunicação da decisão à Assembléia; IV - a proposta apresentada na forma deste artigo terá a mesma

tramitação das demais emendas, integrando sua numeração geral, ressalvado o disposto no parágrafo

seguinte; V - se a proposta receber, unanimemente, parecer contrário da Comissão, será prejudicada e

irá ao Arquivo, salvo se for subscrita por um Constituinte, caso em que irá ao Plenário no rol das

emendas de parecer contrário; VI - na Comissão, poderá usar da palavra para discutir a proposta, pelo

prazo de 20 (vinte) minutos, um de seus signatários, para este fim indicado quando da apresentação da

proposta; VII - cada proposta, apresentada nos termos deste artigo, deverá circunscrever-se a um único

assunto, independentemente do número de artigos que contenha; VII - cada eleitor poderá subscrever,

no máximo, 3 (três) propostas. n

Convocada a Assembléia Nacional Constituinte, entidades da sociedade

civil brasileira, de forma bastante mobilizada, iniciaram maciça campanha pedagógica,

em defesa do exercício da cidadania, através da fundação de Comitês e Movimentos

Pró - Participação Popular na Constituinte.

A partir daí, iniciou-se a fase de elaboração das Emendas Populares,

recaindo sobre as entidades associativas, conforme exigência do dispositivo regimental

da constituinte, a responsabilidade pela coleta e idoneidade das assinaturas,

observadas certas condições.

Foram propostas pela sociedade, naquela época, 122 emendas

populares, cujos conteúdos versaram sobre os mais diversos temas: políticos,

econômicos, sociais, culturais e científicos, sendo que foram os temas sociais os

responsáveis pela maior mobilização dos setores envolvidos com o instrumento

53 BONAVIDES, Paulo. "TEORIA CONSTITUCIONAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. São Paulo:
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participativo.

Antes mesmo daquele período, em 1985, o Partido dos Trabalhadores já

detinha um anteprojeto de constituição, redigido pelo jurista FÁBIO KONDER

COMPARATO. Esse eminente publicista não somente redigiu o projeto, entregue

oficialmente ao partido no ano de 1986, como fez uma exposição justificadora da sua

necessidade e utilidade para a sociedade brasileira. Entre as características essenciais

do documento, o seu autor reconhecia, na soberania popular, o princípio cardeal que

deveria nortear a futura constituição.

Segundo o anteprojeto, a soberania popular se realizaria através da

participação popular no exercício das funções públicas, pondo fim, segundo o autor, à

separação artificial entre Estado e sociedade civil, segundo ele traço típico da ordem

liberal •.A iniciativa popular das leis era prevista para a elaboração de três espécies

normativas: as leis ordinárias, complementares e emendas à Constituição, sendo

exigido, apenas, que o projeto fosse subscrito por, no mínimo, dez mil cidadãos. 54

Assim, o instituto da iniciativa popular, cognominado pelo Regimento

Interno da Assembléia Nacional Constituinte de EMENDA POPULAR, foi utilizado antes

mesmo da entrada em vigor da Constituição de 1988, pois através dela apresentaram-

se propostas ao projeto da própria Constituição vigente.

Promulgada a Constituição cidadã de 1988, que adotou esse novo

instrumento de exercício da soberania popular - a Iniciativa Popular - a sociedade civil

não demonstrou o mesmo interesse em participar da atividade legislativa, como ocorreu

durante a fase de elaboração do projeto de Constituição. Somente quatro anos após a

vigência da Carta Política, o instituto da iniciativa popular foi utilizado pela primeira vez,

cujo projeto de lei, ainda em trâmite no Congresso Nacional, objetiva a criação do

Fundo Nacional de Moradia Popular - FNMP - e o Conselho Nacional de Moradia

Popular-CNMP. Como não foi atendida a exigência constitucional relativa ao número

mínimo de subscritores, teve que ser subscrito por parlamentar, assumindo a sua

autoria o Deputado Federal NILMARIO MIRANDA, filiado ao Partido dos Trabalhadores

do Estado de Minas Gerais e, como co-autora, a sociedade.

Malheiros, 2001, p. 117.
54 COMPARATO, Fábio Konder. "MUDA BRASIL - UMA CONSTITUiÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO", São Paulo: Brasiliense, 4a ed., p. 133.
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o segundo projeto de lei de iniciativa popular entregue na Câmara dos

Deputados se deu no ano de 1999, cuja tramitação, diferente do primeiro, se deu de

forma bastante célere, e foi o primeiro dessa espécie a ser aprovado pelo Congresso

Nacional.

Todavia, ambos padeceram do mesmo mal, ou seja, foi necessária a

subscrição, por parte de parlamentares, para que tramitassem junto à Casa Legislativa,

dadas as ausências do número mínimo de assinaturas exigidas pela Constituição

Federal.

Apesar dessas tentativas frustradas de participação popular direta no

processo legislativo, não se pode deixar de considerar que a história jurídico-política

do Brasil começou a ser escrita pelo povo a partir da Assembléia Nacional Constituinte

de 198], através das 122 (cento e vinte e duas) emendas populares apresentadas pela

sociedade civil ao projeto da Constituição de 1988.

2.2. Conceito e natureza jurídica do instituto.

Ao lado dos direitos individuais, a Constituição Federal de 1988 assegura

aos brasileiros direitos que objetivam garantir a sua participação nas decisões de poder.

São os denominados direitos políticos, previstos no artigo 14 da Carta Política do país.

Além do voto direto e secreto, universal e igual para todos, previu a

Constituição que a soberania popular fosse expressada através do plebiscito, do

referendo e da iniciativa popular.

A expressão Iniciativa Popular é termo unívoco, que se explica por si

mesmo, não obstante as diferentes experiências na sua prática nos países que a

adotam em seus textos legais. 55

Compreende-se a iniciativa popular como o instituto jurídico de natureza

constitucional, por meio do qual, faculta-se a vários cidadãos iniciar, de forma conjunta,

o processo de elaboração de leis perante o poder legislativo.

55 BENEVIDES, Maria Victória, Ob. Cit., p. 33.
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Todos os governos se autodenominam de democráticos. Mas não há

Democracia sem participação popular" e a iniciativa popular constitui uma de suas

formas de manifestação, ao lado de institutos como o referendo popular, o plebiscito, o

veto popular, a revogação do mandato e a ação popular.

A propósito, são necessárias algumas considerações sobre esses

instrumentos de democracia participativa.

Através do direito de revogação permite-se ao eleitorado controlar o

funcionário ou parlamentar eleito, pondo fim ao seu mandato antes do prazo previsto

em lei. Os países que admitem esse instrumento são a Suíça e os Estados Unidos da

América e, segundo PAULO BONAVIDES, pode assumir duas modalidades: o recall,

que corresponde à forma de revogação individual, através do qual, "determinado

número de cidadãos, em geral a décima parte do corpo de eleitores, formula, em

petição assinada, acusações contra o deputado ou magistrado que decaiu da confiança

popular, pedindo sua substituição no lugar que ele ocupa, ou intimando-o a que se

demita do exercício de seu mandato". 57

A história do direito constitucional nacional registra a existência desse

instrumento durante o período imperial brasileiro, mediante o qual podiam ser

evogados os poderes dos representantes das provlncías."

A segunda espécie de direito de revogação, cita ainda o professor

BONAVIDES, é o "abberufungsrecht", que se constitui em forma de revogação coletiva,

objetivando cassar o mandato de uma assembléia que perdeu a confiança popular.

Através do veto popular o povo expressa a sua opinião a respeito de uma

lei ou ato administrativo, já elaborado e executável, aprovando ou rejeitando a sua

execução. O veto tem o poder de cassar a lei aprovada pelo parlamento.

O veto popular não foi adotado pelo constituinte brasileiro de 1987,

conforme visto no capítulo anterior.

56 A frase é de Paulo Bonavides. Completei-a com o termo "popular" baseado nas lições do mesmo
mestre, para quem é a força do povo que dá vida à Democracia, determinando-lhe o grau de eficácia,
legitimidade, extensão e abrangência nas relações de poder. BONAVIDES, Paulo. "TEORIA
CONSTITUCIONAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA". São Paulo: Malheiros, 2001, p. 51.
57 BONAVIDES, Paulo. OS INSTRUMENTOS DA DEMOCRACIA SEMIDIRETA. In "CIÊNCIA POLíTICA".
São Paulo: Malheiros, 1998, 10a ed., p. 292.
58 BONAVIDES, Paulo e Andrade, Paes de. OS PRÓDROMOS DA CONSTITUCIONALlZAÇÃO DO
IMPÉRIO. In "HISTÓRIA CONSTITUCIONAL DO BRASIL." Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p.31.
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A ação popular, de natureza constitucional, garante que qualquer cidadão

bata as portas do poder judiciário a fim de coibir ilegalidade e imoralidade nos atos

administrativos.

Retomando a questão, a democracia somente se concretiza se houver a

eal participação do cidadão nas decisões políticas. O fato da adoção de formas de

intervenção popular ocorrer mais com freqüência no poder legislativo é atribuído por

UIS ROBERTO BARROSO a dois motivos:

Primeiro pelo fato de a função por ele exercida ser mais associada ao

sistema representativo. segundo, por ser o campo mais vulnerável e desgastado da

atividade do Estado. Segundo esse mesmo autor, a efetividade da Constituição se torna

impossível se não se fizer presente a cidadania participativa, principalmente em relação

à sua parte dogmática. 59

BISCARETTI DI RUFFIA vê o instituto da iniciativa popular como uma

atribuição de poder concedida a certa fração do corpo eleitoral, para iniciar o processo

de revisão constitucional ou de elaboração de lei formal. Segundo esse

constitucionalista, trata-se de uma função pública, porém não estatal. 60

Traduz-se a iniciativa popular como instituto de exercício da cidadania

participativa, de natureza político-jurídica, através do qual cidadãos, em conjunto e

observadas as formalidades legais, provocam o poder legislativo, mediante a

apresentação de projeto por eles subscritos, a fim de que este poder se pronuncie a

respeito da matéria, objeto da proposição. 61

Conforme se infere do texto constitucional, o instituto é instrumento da

soberania popular e uma das formas de sua concretização. Tem assim a natureza-de

direito político. A sua previsão no capítulo da Constituição Federal destinado aos

direitos políticos assim o expressa, não obstante haver forte tendência na doutrina no

sentido de considerar o direito de sufrágio como o núcleo dos direitos políticos. 62

59 BARROSO, Luis Roberto. O DIREITO CONSTITUCIONAL E A EFETIVIDADE DE SUAS NORMAS -
LIMITES E POSSIBILIDADES DA CONSTITUiÇÃO BRASILEIRA. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2000, pp.
130 e 133.
60 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. PODER LEGISLATIVO. In "DIREITO CONSTITUCIONAL - Instituições de
Direito Público" Tradução de Maria Helena Diniz. São Paulo: RT, 1984, ., p. 373.
61 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira, Ob. Cit., p. 207.
62 MORAES, Alexandre de Moraes. DIREITOS POLíTICOS. In "DIREITO CONSTITUCIONAL". São
Paulo: Ed. Atlas, 1999, p. 217.
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Por ter sede na Constituição Federal, a exemplo do habeas corpus, da

ação popular, do habeas data e do mandado de segurança, podendo ser concebido

também como a doutrina e a jurisprudência pátria denominam de remédio heróico

constitucional, não para a salvaguarda de certos direitos, mas como instrumento de

participação popular no processo legislativo.

A propósito, cabe aqui fazer a distinção da Iniciativa Popular ante a ação

popular, o que ajuda para a sua compreensão.

A primeira característica a ser considerada é a natureza do instituto. Como

já dito, tem a iniciativa popular um caráter dúplice: 1. político, porque é veículo de

participação do povo na decisão de um poder, o legislativo; 2. jurídico, pelo motivo de

ser a via popular que dá início à primeira fase do procedimento de elaboração das leis,

corporjficada no Projeto subscrito por vários cidadãos.

A segunda característica a considerar são os sujeitos para o exercício

desse direito: só tem legitimidade o cidadão, reconhecido este no seu aspecto jurídico.

Nessa ótica, assemelha-se à ação popular, com a diferença de que esta pode ser

utilizada por qualquer cidadão, isto é, admite a lei a presença apenas de um cidadão no

polo ativo da ação. Na iniciativa popular, somente a coletividade de cidadãos tem

legitimidade para exercer o direito.

Diferenciam esses institutos quanto ao procedimento e às áreas de

atuação: a iniciativa popular, no poder legislativo; a ação popular, no Poder Judiciário.

Mas ambas servem de instrumento da sociedade civil controlar o poder.

No Brasil, somente é considerado como cidadão o nacional com

capacidade eleitora ativa e passiva. 63

Com isso, não se reconhece cidadania, em seu aspecto político, à pessoa

que não esteja alistada perante a justiça eleitoral. É perante esse ato de inscrição que

passa a ser-lhe garantido o direito de votar e ser votado, desde que, nessa última

hipótese, preencha as condições legais de elegibilidade. Dessa forma, a cidadania está

circunscrita ao corpo composto apenas de eleitores. Segundo FÁBIO KONDER

COMPARATO, essa fixação dos limites da cidadania foi imposta por representantes de

minorias poderosas e constitui-se numa forma de controle da soberania popular sobre o

63 Exceto os analfabetos, que são inelegíveis - art. 14, §4° da Constituição Federal de 1988.
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efetivo exercício do governo. 64

Assim, somente aqueles que integram o corpo eleitoral é que podem ser

inseridos no conceito de povo, cidadãos ativos e participantes do poder político, para

efeito do disposto no parágrafo único do artigo 1° da Constituição Federal.

Mas a cidadania é mais que o direito de votar e ser votado. Ela requer

participação sob todas as formas e em todos os poderes.

Destarte, na iniciativa popular, a definição de soberania popular é

delimitada pela lei, de forma que a vontade externada em projeto de lei de Iniciativa

popular é manifestação de uma parte da população brasileira, apenas.

Conclui-se então que só detém a soberania popular quem está inserido no

corpo eleitoral, que constitui o povo no sentido jurídico. Está excluído assim do

exercício da iniciativa popular quem não for eleitor.

É o que prevê o dispositivo constitucional em seu artigo 61, §2° quando

afirma que a iniciativa popular pode ser exercida através de 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. (grifei)

A legitimidade para o instituto, portanto, é firmada pelo alistamento

eleitoral e pela condição de estar o eleitor em pleno gozo dos seus direitos políticos.

Semelhante redação possui o artigo 13 da Lei n.? 9.709, de 18 de

novembro de 1998, que regulamentou o artigo 14 da Constituição, quando preceitua

que 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.

A Constituição italiana foi mais clara na exiqência para o exercício da

iniciativa popular, condicionando-o a que a proposta seja subscrita por 50.000 eleitores,

no mínimo.

A Constituição da Espanha exige que a proposta popular contenha

64 COMPARATO, Fábio Konder. POR QUÊ NÃO A SOBERANIA DOS POBRES? "PARA VIVER A
DEMOCRACIA". São Paulo: Ed. Brasiliense, 1a ed., p. 69.
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500.000 (quinhentas mil) assinaturas e exclui certas matérias, como as de natureza

tributária, o que não ocorreu com a lei brasileira."

A propósito, o legislador ordinário que disciplinou a iniciativa popular não

disse muito quando tratou desse importante instituto. Transcorreram-se mais de 10

(dez) anos para legislar sobre o assunto e reservou-lhe apenas dois artigos.

O primeiro artigo conceitua a iniciativa popular e a forma como ela deve

assumir para ser utilizada. No seu §1°, limita o uso da iniciativa popular a um só

assunto. No §2°, a referida lei veda a rejeição do projeto de iniciativa popular que

contenha quaisquer vícios de forma, inclusive os que não respeitem a técnica legislativa

ou de redação.

No segundo artigo destinado à iniciativa popular, determinou o legislador

que a, Câmara dos Deputados verifique o cumprimento das exigências previstas no

parágrafo anterior e, uma vez preenchidas aquelas, dê seguimento à iniciativa popular,

observando-se as normas do Regimento Interno da Casa Legislativa.

Não é preciso fazer muito esforço para afirmar que o legislador ordinário

de segundo grau foi tímido ao disciplinar essa forma de técnica plebiscitária. A maneira

como se encontra disciplinado o instituto da iniciativa popular na Lei 9.709/98,

demonstra o desinteresse do legislador derivado em tornar efetiva a democracia

participativa, a exemplo do que ocorreu com o constituinte originário.66

Essas dificuldades de ordem formal levam o instituto ao descrédito,

tratando-se apenas de um símbolo de democracia formal.

Tem razão o ilustre professor paraibano PAULO BONAVIDES. O

constituinte originário de 1987 adotou como princípio o Estado Democrático de Direito

e, entre as suas bases fundamentais, a cidadania.

No parágrafo único do mesmo dispositivo legal supramencionado, afirma o

texto constitucional que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição.

65 HORTA, Raul Machado. "DIREITO CONSTITUCIONAL". Belo Horizonte: Dei Rey, 1999, 2a ed., p. 549.
66 Segundo o mestre PAULO BONAVIDES, com o advento da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, foi
suprida a omissão do legislador, mas apenas no aspecto formal da legalidade, subsistindo a
inconstitucionalidade material dada a fragilidade insuficiência dos conteúdos participativos da citada lei,
em virtude que ofendeu a intenção do legislador de primeiro grau de fazer do povo a peça chave do
regime, quando no exercício da democracia direta. (in 'TEORIA CONSTITUCIONAL DA DEMOCRACIA
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o art. 14 da mesma Carta Política nacional elenca os direitos políticos e

também considera as formas de exercício da soberania popular: o sufrágio universal, o

voto direto e secreto, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Através dessas

técnicas participativas, concretiza-se o poder popular diretamente, sem intermediários.

Entre essas técnicas de democracia semidireta, a iniciativa popular

mostra-se como a mais eficaz, no que se refere à participação efetiva dos cidadãos no

processo de elaboração das leis, haja vista que, uma vez apresentado o projeto de Lei

à Casa legislativa, os membros do parlamento estão obrigados a legislar, ainda que não

estejam obrigados a aceitar o projeto de iniciativa popular tal como se apresenta, pois o

próprio Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê as várias espécies de

emenda que o mesmo pode sofrer durante a sua tramitação.

Mesmo assim, a iniciativa popular, enquanto instrumento de participação

popular, torna o processo legislativo mais legítimo, mais democrático. Todavia, é

flagrante, repita-se, o desinteresse dos membros do parlamento nacional em tornar de

fácil acesso à sociedade civil as técnicas de democracia participativa.

Sobre a importância do instituto, comenta FÁBIO KONDER

COMPARATO, na justificativa do seu anteprojeto:
"Atribuir a iniciativa das leis também ao povo, diretamente, é medida imprescindível para associar

os cidadãos à tarefa de transformação ou aperfeiçoamento do direito e, também, para

desbloquear o legislativo, sujeito ao controle oligárquico partidário. 67

2.3. Cabimento da Iniciativa Popular.

A Constituição Federal de 1988 prevê as espécies normativas que podem

resultar do Processo Legislativo: Emendas à Constituição; Leis Complementares; Leis

Ordinárias; Leis Delegadas; Medidas Provisórias; Decretos Legislativos e Resoluções. 68

Nas lições do mestre NELSON SE SOUSA SAMPAIO, esse rol exclui o

PARTICIPATIVA". São Paulo: Malheiros, 2001, p. 108.
õ7 COMPARATO, Fábio Konder. "MUDA BRASIL - UMA CONSTITUiÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO", São Paulo: Brasiliense, 1987, 4a ed., p. 19.
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regulamento do poder executivo e os regimentos internos dos tribunais, considerados

atos legislativos no aspecto material.

Assim, o elenco dos degraus normativos 69 supracitados restringe-se aos

atos cuja formação exige o processo legislativo propriamente dito, este espécie do

gênero amplo do direito processual, responsável pelo movimento do ordenamento

jurídico, haja vista que regula a produção, criação, modificação e revogação das leis,

inclusive do próprio direito processual, o que denota a sua supremacia sobre as outras

áreas do direito adjetivo. 70

A pergunta inicial que se faz é se a iniciativa popular é cabível para feitura

de qualquer das espécies normativas previstas pela Constituição Federal.

Antes de responder a esta pergunta, são necessárias algumas

considerações a respeito do procedimento legislativo.

JOSÉ AFONSO DA SILVA distingue três espécies de procedimentos

legislativos no sistema brasileiro: o ordinário, o sumário e o especial.

O procedimento legislativo ordinário, também denominado de comum, é o

procedimento padrão, cuja tramitação de projeto de lei percorre cada umas das fases

que o compõem, a saber: a fase de iniciativa, a fase de discussão, a fase de votação, a

fase de sanção ou veto, a fase de promulgação e, por último, a fase de publicação.

Para os Projetos de Lei sujeitos a esse procedimento, a Constituição não previu

qualquer prazo.

O procedimento legislativo sumário distingue-se do ordinário pela previsão

de urgência, na sua apreciação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da

República. Nesse caso, a Constituição Federal prevê prazo para a sua aprovação.

O procedimento legislativo especial é estabelecido para a elaboração de

algumas espécies normativas, dadas as suas características especiais ora quanto ao

seu conteúdo, ora quanto à sua iniciativa.

A proposta de Emenda à Constituição Federal só é admitida se a iniciativa

advir: do Presidente da República; de mais da metade das Assembléias Legislativas

68 Incisos I a VII do art. 59 da Constituição Federal de 1988.
69 SAMPAIO, Nelson de Sousa. PROCESSO LEGISLATIVO. Belo Horizonte: Dei Rey, 1996, 28 ed.,
evista e atualizada por Uadi Lamêgo Bulas, p. 63.
o Idem.
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das unidades da Federação, desde que haja manifestação da maioria relativa de seus

membros; dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, desde que

respeitado o quorum de, no mínimo, um terço dos membros de qualquer uma das

Casas Legislativas. 71

A elaboração das leis delegadas é competência exclusiva do Presidente

da República, que solicita a delegação ao Congresso Nacional. A ordem delegante a

ser dada pelo Congresso Nacional deve assumir a forma de Resolução, que especifica

o conteúdo e os limites do exercício da delegação.

As medidas provisórias também são de competência exclusiva do Poder

Executivo e corresponde aos antigos decretos - lei anteriores à Constituição de 1988, a

serem editadas quando presentes os requisitos de relevância e urgência. 72

Na ótica da professora GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, a técnica

legislativa melhor seria atendida se os dispositivos constitucionais referentes às

medidas provisórias e às leis delegadas tivessem sido incluídos no capítulo destinado

ao Poder Executivo, que traça as suas atribuições entre as quais a normativa.

Através da primeira - as medidas provisórias - o Poder Executivo edita

esse ato normativo com força de lei, que é submetido posteriormente ao Congresso

Nacional e, através da segunda espécie normativa - as leis delegadas - o Presidente

da República também exerce função normativa, após receber delegação do Congresso

Nacional. 73

Os decretos legislativos são espécies de atos normativos, de conteúdo e

competência pertencentes exclusivamente à Câmara dos Deputados ou do Senado,

mas com efeitos externos.

As resoluções, assim como ocorre com os decretos legislativos, são atos

normativos de competência do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas,

diferindo daqueles apenas quanto aos seus efeitos, que são internos.

Como se observa, nas espécies normativas, Emenda à Constituição, lei

delegada, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias, não há a

71 Artigo 60, incisos I, 11e 111da Constituição Federal.
72 Artigo 62 da Constituição Federal.
73 MORAES, Germana de Oliveira. "O CONTROLE JURISDICIONAL DA CONSTITUCIONALlDADE DO
PROCESSO LEGISLATIVO" São Paulo: Dialética, 1998, pp. 26 e 27.
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participação popular na sua feitura, por dois motivos: são normas com peculiaridades

próprias, que as distinguem entre si; não estão sujeitas ao procedimento legislativo

ordinário, mas ao procedimento especial.

Estão sujeitas ao procedimento legislativo comum ou ordinário as

espécies norrnativas de leis complementares e ordinárias, cuja iniciativa é mais ampla

do que aquela prevista para as demais espécies normativas. Segundo a Constituição

Federal, têm legitimidade para a iniciativa das leis complementares e ordinárias:

qualquer membro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado; o

Presidente da República; o Supremo Tribunal Federal; quaisquer dos Tribunais

Superiores; o Procurador Geral da República e os cidadãos. 74 (grifei)

A lei ordinária serve de paradigma para o procedimento legislativo, haja

vista gue ela comporta para a sua feitura todas as fases: a iniciativa, a fase de

emendas, a discussão, a deliberação, a sanção, a promulgação e a publicação.

A iniciativa corresponde à primeira fase do processo legislativo, que se

concretiza através da apresentação de proposição feita, por qualquer dos legitimados

pela Constituição Federal, de projeto de lei, complementar ou ordinária, ou emenda à

Constituição.

Quanto à iniciativa das leis, a doutrina a classifica da seguinte forma:

1.A iniciativa de matéria reservada, cuja iniciativa é restrita a um único

agente ou órgão, sem que este esteja obrigado apresentar projeto de lei;

2.A iniciativa vinculada, imposta pela Constituição ao órgão ou agente

para apresentação de projeto de lei relativo a certa matéria;

3.A iniciativa ampla, dada a vários órgãos, agentes e até aos cidadãos

para apresentar projeto de lei.

O sistema brasileiro de iniciativa das leis apresenta-se bastante pluralista,

haja vista que o poder de iniciativa foi constitucionalmente concedido a vários entes:

presidente da república, tribunais superiores, membros do parlamento, assembléias

legislativas e os cidadãos.

A doutrina constitucional aponta as seguintes espécies de iniciativa

popular:

74 Artigo 61 da Constituição Federal de 1988.
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I - considerando a forma em que é exercida:

a) A iniciativa popular não formulada, simples ou pura, que equivale à

moção do direito público suíço; através da qual os seus promotores traçam as suas

linhas gerais - objetivos e princípios - transmitindo ao parlamento a incumbência de

adotar a forma que melhor atenda à sua tramitação.

b) A iniciativa popular formulada, que assume a forma de projeto de lei,

num texto formal e articulado." O projeto de lei deve ser elaborado pelos os que o

apresentam.

11- Considerando a matéria a ser tratada, a iniciativa popular pode ser:

1. A iniciativa constitucional, através da qual os cidadãos podem iniciar o

processo de revisão constitucional.

2. A iniciativa legislativa, pela qual uma fração do corpo eleitoral pode dar

início ao processo de feitura da lei. 76

Em síntese, tem-se essa classificação:

INICIATIVA POPULAR

Quanto à matéria: Quanto à forma:

I - iniciativa popular constitucional: I - simples, não formulada, ou pura (a

(permite ao corpo de cidadãos o direito de moção do direito suíço): os cidadãos

deflagrar o processo legislativo, referente apenas dão o assunto e os princípios.

à modificação do texto constitucional).

11- iniciativa popular legislativa: (atribui- II - formulada ou articulada: a iniciativa

se ao corpo eleitoral o poder de iniciar o popular deve apresentar-se sob a forma

processo legislativo de leis de projeto de lei, redigido em artigos.

complementares e ordinárias).

Na Itália, acolheu-se a iniciativa popular constitucional e legislativa, quanto

à matéria, e a iniciativa popular formulada, haja vista que o referido projeto de lei a ser

subscrito por 50.000 eleitores seja redigido em forma de artigos. A mesma Constituição

75 BONAVIDES, Paulo. OS INSTITUTOS DA DEMOCRACIA SEMIDIRETA. In "CIÊNCIA POLíTICA". São
Paulo: Malheiros, 1998, 10a ed., p. 290.
76 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. O PODER LEGISLATIVO. In "DIREITO CONSTITUCIONAL
(INSTITUiÇÕES DE DIREITO PÚBLICO)". São Paulo: RT, 1984, Tradução de Maria Helena Diniz.
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permite a convocação de referendo, desde que requerido por 500.000 eleitores, ou

cinco Conselhos Regionais, com o objetivo de ab-rogar, total ou parcialmente, uma lei

ou ato com força de lei, excluídas as matérias referentes às leis fiscais, à prestação de

contas, anistia, indulto e as relativas à ratificação de tratados internacionais. Admitiu-

se, assim a iniciativa ab-rogatória, combinada com o referendo popular.

Comenta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO que essas

disposições da Constituição italiana têm caráter apenas teórico, pois, "em cerca de vinte

anos de vigência dessa Constituição, somente uma vez, segundo informam os autores

italianos, chegou ao Parlamento iniciativa popular de nova lei, quando jamais chegou a

ser reclamado referendum ab-rogativo. 77

No direito brasileiro, a iniciativa popular, tal como está prevista no texto

constitucional e na legislação infraconstitucional, somente é admitida na elaboração das

leis ordinárias e complementares, por tratar-se de uma iniciativa geral, em virtude de

que a Constituição Federal restringiu ao instituto determinadas matérias, mas não

admitiu a espécie de iniciativa popular constitucional.

Quanto à forma, adotou o legislador brasileiro a formulada, através da

qual o projeto de lei apresentado ao parlamento pela entidade promotora deve ser

redigido em forma de artigos.

O sistema político adotado pela Constituição Federal de 1988 para o

parlamento, é bicameral, composto de duas Casas Legislativas - a Câmara dos

Deputados e o Senado - ambos formando o Congresso Nacional. Nesse sistema, a

proposta de projeto de lei pode ser apresentada em qualquer uma delas, funcionando

uma como Casa iniciadora e a outra assume a condição de Casa Revisora.

A atual Constituição brasileira deu prioridade à Câmara dos Deputados na

iniciativa das leis, ao dispor que 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 - artigo 64, caput - e que a iniciativa popular

pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei - §2°

do artigo 61.

rr FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. "DO PROCESSO LEGISLATIVO". São Paulo: Saraiva, 2001, 4a

ed. p. 144.
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A iniciativa do processo legislativo, pelos cidadãos, exige destes uma

mobilização permanente durante o decorrer do processo legislativo. Assim, serão

insuficientes milhões de assinaturas para satisfazer as exigências constitucionais, se

não houver um permanente acompanhamento durante as demais fases.

Foi o que ocorreu durante a constituinte de 1987, em que muitas das

reivindicações previstas nas emendas populares foram defendidas por alguns

constituintes, sem contar com a mobilização da sociedade, nos debates e nas votações.

É que a complexidade dos assuntos constitucionais e legais afasta o cidadão da

participação popular.

Se a Constituição Federal de 1988 não se populariza, esses assuntos,

complexos para a imensa maioria dos cidadãos brasileiros, são responsáveis pela

diminuição da participação popular no processo de elaboração das leis, bem como pelo

controle do poder.

Nesse aspecto, mais simples e claro foi o dispositivo do regimento interno

da Assembléia Nacional Constituinte, que exigiu a subscrição de 30.000 (trinta mil) ou

mais eleitores brasileiros, em lista organizada por, no mínimo, 3 (três) entidades

associativas, legalmente constituídas, observadas certas condições.

A redação truncada do §2° do artigo 60 do texto constitucional e as

exigências nele previstas, levou renomado jurista nacional a ver o instituto como uma

figura meramente decorativa. 78

De fato. A forma confusa como o instituto está previsto no texto

constitucional constitui um dos obstáculos para o seu exercício e esta realmente foi a

intenção do legislador constituinte que foi praticamente obrigado a incluir essa forma de

democracia participativa, ante a pressão popular durante a elaboração do projeto da

atual Constituição.

Não obstante esse avanço no ordenamento jurídico brasileiro, no que se

refere à democratização do poder, o processo legislativo nacional, para se tornar mais

democrático e atingir os fundamentos estampados nos incisos I, 11 e 111 do seu artigo 1°,

quais sejam, a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, além do

respeito ao princípio segundo o qual todo poder emana do povo, necessita incluir a

78 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. "PROCESSO LEGISLATIVO". São Paulo: Saraiva, 2000, p. 207.
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iniciativa popular constitucional, a exemplo do que fez a recente Constituição da

Venezuela. (grifei)

Não se concebe que o povo, fonte de onde emana todo o poder,

incluindo-se o poder originário, não tenha legitimidade para propor emenda à

Constituição. A forma como está prevista a Iniciativa Popular no texto constitucional,

restrita apenas às leis ordinárias e complementares, denuncia a timidez do instituto no

cenário jurídico nacional.

No anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização da

Assembléia Nacional Constituinte, constava que a iniciativa popular poderia ser

utilizada para apresentar proposta de emenda à Constituição - art. 75, §2°.

Esse mesmo anteprojeto também previa o referendo com o fim de decidir

sobre _a emenda à Constituição ou projeto de lei, desde que requerido por 2% do

eleitorado nacional. De igual forma, o anteprojeto proposto por Fábio Konder

Comparato admitia o instituto para ratificar emendas à Constituição. Esses dois projetos

foram rejeitados em plenário, graças às forças reacionárias do parlamento (Centrão) a

exemplo do que ocorreu com o instituto do veto popular.

O anteprojeto de Constituição do Partido dos Trabalhadores ia mais além,

ao prever a possibilidade de revisão constitucional por emenda popular subscrita, no

mínimo, por 1% (um por cento) do eleitorado nacional.

Com efeito. Se os governantes abusam do poder de iniciar reforma

constitucional, via emendas, a fim de impor modelo de Estado baseado na economia,

às custas do sacrifício popular, o povo, detentor da soberania, pode e deve resistir,

através da mesma via institucional a leis que, sob a aparência de reformistas, aviltam a

dignidade da pessoa humana.

Assim, propõe-se uma emenda constitucional que venha alterar o artigo

60 da Constituição Federal, inserindo um quarto inciso e incluindo a sociedade civil, por

meio de seus órgãos, como parte legítima, a exemplo das confederações sindicais ou

entidades de classe de âmbito nacional, tal como ocorre na legitimidade para a

propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, previsto no

artigo 103 da mesma Constituição.

Os requisitos objetivos seriam os mesmos exigidos para a iniciativa



popular legislativa, prevista no §2° do artigo 61 da Constituição Federal, ou seja, a

subscrição de projeto de lei por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional,

distribuído pelo menos por cinco Estados da federação, com não menos de três

décimos por cento dos eleitorados de cada um deles.

Com isso, devolve-se ao povo a fonte do poder constituinte, que legitima

as ações dos poderes constituídos.

2. 4. Legislação da Iniciativa Popular.

A Constituição Federal é a fonte primária dos institutos da democracia

semidireta. Não poderia ser diferente, uma vez que ela se expressa como norma

superior que organiza o poder, distribui competências, orienta e limita o exercício da

autoridade, estabelece a forma de governo e fixa os direitos e garantias individuais do

cidadão frente ao Estado. E como a iniciativa popular é instrumento da soberania do

povo, lógico que o instituto se insere no conceito material de Constituição, porquanto é

elemento básico relativo à estrutura e funcionamento da ordem política.

Como o texto constitucional apenas traçou as linhas gerais do exercício da

iniciativa popular, deixando ao legislador infraconstitucional a tarefa de dispor a respeito

do assunto, a lei ordinária de nO9.709, de 18 de novembro de 1998 - denominada de

Lei Almino Alfonso - regulamenta o seu exercício.

O regimento interno da Câmara dos Deputados, ao lado da Constituição

Federal e a supracitada lei ordinária, completam o ordenamento jurídico aplicável à

soberania popular, através de suas técnicas que formam uma tríade: o plebiscito, o

referendo e a iniciativa popular.

A norma interna da Câmara dos Deputados é fonte subsidiária da

Constituição Federal, no que se refere ao processo legislativo, cujas linhas essenciais

são previstas na Carta Magna. O regimento interno em análise destinou um título

especmco - \l\\\ - composto de do\s capítu\os, para tratar da participação da sociedade

civil no processo de elaboração das leis. Segundo esse estatuto, são formas de

49
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participação popular no processo legislativo: a iniciativa popular de lei, a apresentação

de petições e representações, o oferecimento de pareceres técnicos e audiências

públicas e, mais recentemente, a apresentação de sugestões de propostas de projetos

de lei.

No primeiro capítulo cuida da iniciativa popular, exigindo várias condições

para a sua utilização, a saber: a assinatura de cada eleitor deve estar acompanhada de

seu nome completo e escrita de forma legível, endereço e dados constantes do seu

título eleitoral. As listas de assinatura deverão ser organizadas por município e Estado,

Território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara; à

entidade da sociedade civil, que patrocina a apresentação de projeto de lei dessa

espécie de iniciativa, cabe a responsabilidade pela coleta de assinaturas.

Segundo o mesmo regimento, o projeto de lei de iniciativa popular deve

ser instruído com documento hábil da justiça eleitoral, no que se refere ao contingente

de eleitores alistados em cada unidade da federação; o projeto será protocolado na

secretaria geral da Mesa da Câmara dos Deputados, que deverá fiscalizar se foram

cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação; o projeto de lei de

iniciativa popular segue a tramitação dos demais; poderá usar da palavra, nas

Comissões ou no Plenário, para discutir o projeto de lei, pelo prazo de vinte minutos, o

primeiro subscritor, ou quem estiver indicado para fazê-Io quando da apresentação do

projeto.

Quanto à matéria a ser objeto do projeto de lei de iniciativa popular, o

regimento prevê que ele deverá tratar de um único assunto; não poderá ser rejeitado

projeto de lei de iniciativa popular que contenha vícios de linguagem, lapsos ou

imperfeições de técnica-Iegislativa, cabendo à Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação purificá-Io dos vícios formais para seguir sua regular tramitação; a designação,

pela Mesa da Câmara dos Deputados, de parlamentar para exercer em relação ao

projeto de lei dessa iniciativa, poderes ou atribuições conferidas pelo regimento ao

autor da proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido previamente

indicado, para essa finalidade, pelo primeiro subscritor do projeto. 79

No segundo capítulo, o regimento interno da Câmara dos Deputados

79 artigo 252 da Resolução nO 21, de 30 de maio de 2001- Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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prevê, além da iniciativa das leis, outras formas de participação popular no processo

legislativo, a exemplo de petições, reclamações ou representações a serem feitas por

qualquer pessoa física ou jurídica contra ato ou omissão das autoridades e entidades

públicas, ou atribuídos a membros da própria Câmara. 80

Ainda como forma de participação da sociedade civil, há os pareceres

técnicos, exposições e propostas de entidades científicas e culturais, associações e

sindicatos e outras instituições representativas, a serem encaminhadas à Comissão

cuja área de atuação tenha pertinência temática com ao matéria versada nos referidos

documentos.

Recentemente, através da Resolução nO21, da Câmara dos Deputados,

que alterou o regimento interno da Casa Legislativa, foi criada a Comissão Permanente

de Legislação Participativa, cujo objetivo é receber sugestões de iniciativa legislativa

apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas

da sociedade civil, exceto de partidos políticos, além de pareceres técnicos, exposições

e propostas advindas de entidades científicas e culturais e daquelas entidades antes

citadas.

A Comissão de Legislação Participativa foi criada com o apoio de todos os

partidos que têm representação no Congresso Nacional, o que significa um avanço em

termos de representação popular, pois o Congresso Nacional de hoje, não obstante a

presença de bancadas conservadoras, a exemplo da União Democrática Ruralista -

UDR - em termos de mentalidade, é bem diferente daquele de 1987, quando ainda se

elaborava o texto constitucional.

O objetivo dessa Comissão é buscar aproximar representantes e

representados, como forma de superar o abismo existente entre eles e diminuir a

distância entre a sociedade civil e o parlamento.

As sugestões de iniciativa legislativa da sociedade civil, que receberem

parecer favorável da referida Comissão, serão convertidas em proposições legislativas

de iniciativa da Comissão de Legislação Participativa.

Os requisitos para que as entidades da sociedade civil venham a

artigo 253 da Resolução n.? 21, de 30 de maio de 2001 - Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.
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participar do processo legislativo, através do encaminhamento dessas sugestões, são

mais fáceis do que os requisitos previstos para a iniciativa popular, pois se exige,

apenas, da entidade autora da sugestão legislativa, que apresente o seu registro, em

cartório ou em órgão do Ministério do Trabalho e documento legal que comprove a

composição de sua diretoria e a indicação de seus responsáveis, legal e

extrajudicialmente, à época do exercício da iniciativa.

O encaminhamento das sugestões legislativas à Câmara dos Deputados é

feito da forma mais acessível possível, ou seja, através de remessa de papel impresso

ou datilografado, por meio de disquete de computador e até por correspondência

eletrônica, postal ou fac-símile.

Quanto ao objeto das sugestões de iniciativa legislativa, o leque é bem

maior _do que o previsto para a utilização do instituto da iniciativa popular. Enquanto

este instrumento só deve servir para a apresentação de projetos de lei ordinária e

complementar, as sugestões de iniciativa popular englobam essas espécies normativas

e ainda projetos de resolução, ou seja, a respeito do funcionamento da Câmara dos

Deputados, sugestão de Projeto de Decreto Legislativo, como forma de sustar os atos

do Poder Executivo que exorbite no seu poder de regulamentar as leis.

Através das sugestões de iniciativa legislativa, a sociedade civil também

pode requerer audiências públicas - o que contribui para ampliar os debates das

matérias na referida Comissão; solicitar depoimento de cidadão ou autoridade, a fim de

prestar depoimento acerca das matérias da Comissão; convocar Ministro de Estado,

para que este preste, pessoalmente, informação a respeito de assunto previamente

determinado pela Comissão; solicitar informações a essa autoridade; sugerir Projeto de

Código ou de Consolidação da legislação em vigor.

Ainda como forma de participação popular no processo legislativo, o

regimento interno da Câmara dos Deputados permitiu a sugestão de proposta de

emenda ao plano plurianual, bem como à lei orçamentária e ao seu Parecer Preliminar.

Vale ressaltar que, em se tratando de orçamento público, muitas das prefeituras do

Brasil adotam o denominado "orçamento participativo", através do qual a própria

população é quem determina aonde e em que devem ser destinados ou aplicados os

recursos públicos.
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Para demonstrar a importância desse novo canal de participação popular

no processo legislativo brasileiro, registre-se que cinco emendas já foram apresentadas

ao projeto de emenda à lei orçamentária do exercício de 2002, de iniciativa da

Associação Nacional dos Juízes, tendo sido uma delas aprovada e incluída no projeto a

ser votado pelo Congresso Nacional.

Veda-se aos organismos internacionais e aos órgãos e entidades da

administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, a apresentação de sugestões de iniciativa legislativa. Se

apresentadas, não serão conhecidas.

Não se permite, também, às entidades civis leg' imadas, a apresentação

de sugestões de proposta de emendas à Constí uição Federal, de requerimento

objetiv_ando criar Comissões Parlamentares de Inquérito, nem de proposta de

fiscalização e controle.

As sugestões de iniciativa legislativa também não podem invadir as

matérias que devem ser objeto de iniciativa privativa do Presidente da República, do

Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Ministério Público.

Essa importante experiência de legislação participativa, iniciada pela

Câmara dos Deputados, está sendo disseminada ao nível de Estados e Municípios, a

exemplo da Câmara Municipal de São Paulo e da Câmara Municipal de Cabedelo, no

Estado da Paraíba.

Nesse mesmo sentido, tramita projeto de Resolução, visando alterar o

egimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, para criar a

Comissão de Legislação Cidadã, com o objetivo de analisar projetos de lei

apresentados pela sociedade civil, através de sindicatos, centrais sindicais, conselhos,

organizações não governamentais, associações de bairro e entidades semelhantes.

Como requisitos para a apreciação dos projetos de lei, a Resolução exige

que os mesmos deverão ser aprovados em assembléias e a entidade deverá

encaminhar, anexa ao projeto, cópia da ata da Assembléia que o aprovou bem como

uma cópia do regimento interno e estatuto da entidade.

Conforme prevê esse projeto, a citada Comissão não se restringe a

apreciar os projetos apresentados pela sociedade organizada, mas conforme a redação
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públicos e requerer a abertura de Comissões Parlamentares de Inquérito - CPls, o que

se constitui num grande avanço, em termos de participação popular.

Da mesma forma, a Câmara Municipal de João Pessoa, através de

Projeto de Lei, também já criou a Comissão com o mesmo caráter, o que significa que,

em breve, todas as casas legislativas do país adotarão essa medida, possibilitando a

sociedade participar mais efetivamente do processo de elaboração das leis.

Como se observa, até o advento da Constituição de 1988 e da vigência da

Lei n.? 9.709/99, a participação direta do povo no processo legislativo estava restrito ao

instituto da iniciativa popular, através do qual se apresen am projetos de lei ao

parlamento, mas desde que seja preenchido o número de subscrições exigidas pelo

texto consfítucional, correspondente nos dias de hoje, a mais de um milhão de

assinaturas, o que dificulta, senão inviabiliza mesmo, o exercício desse instituto.

Com a criação da Comissão Permanente de Legislação Participativa, além

de ampliar o espaço para o exercício da cidadania, facilita a participação da sociedade

na formulação de projetos de leis de seu real interesse, bem como serve de instrumento

de fiscalização dos administradores públicos e cumprimento dos direitos fundamentais

da Constituição, sem prejuízo de buscar alternativas, através de alterações na

legislação constitucional e infraconstitucional, para viabilizar a prática do instituto da

iniciativa popular, a exemplo de tramitação de proposta de emenda à Constituição n.?

002/99, de autoria da Deputada Luiza Erundina - Presidente da Comissão Permanente

de Legislação Participativa - e outros parlamentares, que dá nova redação ao §2° do

artigo 61 da Constituição Federal e diminui o percentual mínimo de eleitores a

subscrever o projeto de iniciativa popular, de um por cento do eleitorado nacional, para

meio por cento, bem como permitiu que as propostas de projeto de lei, via iniciativa

popular, sejam subscritas por entidades representativas da sociedade, tais como

sindicatos, conselhos, confederações, centrais sindicais e associações de modo geral,

em nome de seus associados e representados. 81

Essa proposta de emenda ao texto constitucional tem a vantagem de,

Proposta de Emenda Constitucional n? 002, de 1999. Autores: Dep. Luiza Erundina e outros. http://
WJW.congressonacional.gov. Visitado em 29 de outubro de 2001.

54
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além de facilitar a utilização da iniciativa popular - pois os dois projetos dessa iniciativa

até hoje apresentadas tiveram que tramitar como de iniciativa de parlamentares, por

não preencherem os requisitos constitucionais, principalmente em relação ao quorum

mínimo de subscrições - legitima ainda mais essas entidades e mantém o caráter

coletivo da proposta.

Todavia, até esse projeto de emenda constitucional ser votado e

aprovado, pelas suas naturais dificuldades, a iniciativa popular, se já era um

instrumento bastante difícil de ser utilizado, será mais esquecido ainda pela sociedade,

ante as facilidades criadas através da Comissão Permanente de Legislativa

Participativa.

Não obstante a iniciativa de deflagrar o procedimento legislativo pertencer

ao povo, o projeto de lei será submetido à deliberação dos seus representantes, que

não estão obrigados a aprovar o projeto, dada a irresponsabilidade política com que

exerce seus mandatos, o que termina por comprometer a filosofia que norteia o

instituto, que é a complementação e correção das deficiências do regime

representativo.

Esse fato nos leva a concluir pela necessidade da utilização de outros

mecanismos para que predomine a vontade popular, sob pena da iniciativa popular se

transformar em apenas mais um instrumento inócuo.

De fato. A iniciativa popular tem um pequeno alcance, serve apenas de

instrumento de pressão, por parte do povo, sobre os representantes, não consistindo

em qualquer decisão, cabendo esta aos parlamentares.

Quanto à conveniência e oportunidade da sociedade exercitar a iniciativa

popular, registre-se que não se deve abusar do seu uso, sob pena do instituto ser

banalizado.

Além disso, o seu exercício constante exigiria uma sociedade

permanentemente mobilizada, que estivesse atenta a todos os fatos que exigissem a

sua interferência, o que não é tarefa fácil.

O mais racional seria que o instituto da iniciativa popular fosse utilizado

apenas para discutir aqueles assuntos mais importantes para o país, pois há sempre

dificuldades para se organizar a sociedade. Esse foi o exemplo do primeiro projeto de
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lei de iniciativa popular, que culminou na lei 9.840/99, objetivando diminuir a corrupção

no processo eleitoral brasileiro. Esse mesmo exemplo foi seguido no Estado do Paraná,

com o projeto de lei de iniciativa popular n.? 248/2001, através do qual a sociedade do

Paraná objetivou revogar a Lei n.? 12.355, de 08 de dezembro de 1988, que autoriza ao

poder executivo, quando da implementação da reestruturação da COPEL - Companhia

Paranaense de Energia - alienar, dar em caução ou oferecer em garantia, as cotas das

ações estatais referente ao seu capital.

Somente os temas de relevância e que interessam à população é que devem

ser objeto de discussão pela sociedade e pelo parlamento, mediante a utilização da

iniciativa popular.
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Capitulo 11I
A INICIATIVA POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO

DOS ESTADOS E MUNiCíPIOS.

"Atribuir a iniciativa das leis também ao povo,

diretamente, é medida importante para assegurar os

cidadãos à tarefa de transformação ou aperfeiçoamento

do Direito e, também, para desbloquear o legislativo,

sujeito ao controle oligárguico partidário." (COMPARATO,

Fábio Konder. Muda Brasil: Uma Constituição para o

Desenvolvimento Democrático. Ed. Brasiliense, 1987, 4a

ed., p.)
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3.1. O modelo brasileiro da Iniciativa Popular.

A Constituição Federal de 1988 traçou as linhas gerais da iniciativa

popular e deixou para a legislação infraconstitucional a regulamentação do instituto.

Demorou mais de uma década para que o legislador ordinário viesse a

sanar a omissão, com o advento da Lei de nO9.709, em 18 de novembro de 1998, que

regulamenta o artigo 14 da Constituição Federal.

Procurou o legislador de segundo grau preservar as diretrizes firmadas

pela Constituição Federal, no que se refere aos requisitos legais previstos para a

utilização do instituto.

A questão a ser enfrentada é se os Estados e Municípios podem dispor

em suas Constituições e Leis Orgânicas, sobre a Iniciativa Popular, diversamente ao

que está previsto na Constituição Federal e a legislação ordinária.

O artigo 44 da Constituição Federal de 1988 atribui ao Congresso

acional, que representa o Poder Legisla' o no âmbito federal, a função precípua de

legislar.

No artigo 25 da mesma Cons . uição, os Estados devem organizar-se e

reger-se segundo as Constituições e leis que adotarem, observados os princípios

estabelecidos na Constituição Federal.

Segundo o artigo 29 da mesma Carta Política, os murucrpros serão

regidos por lei orgânica, também observando os princípios contidos na Constituição do

Estado e na Constituição Federal.

E, como a Constituição Federal de 1988 inovou ao permitir a iniciativa

popular no processo legislativo, podendo esse instituto ser previsto no processo

legislativo das leis estaduais e municipais, certa corrente doutrinária defende a idéia de

que não cabe aos Estados e municípios ampliar o espaço da participação popular

diversamente do que previu a Constituição Federal. 82

Foi o que ocorreu com a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,

82 SAMPAIO, Hilda de Sousa. AS ETAPAS DO PROCESSO LEGISLATIVO PARA A LEI ORDINÁRIA. In
"PROCESSO LEGISLATIVO - LINHAS JURíDICAS ESSENCIAIS". Porto Alegre, Sulina, 1998, p. 90.
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que estendeu a propositura da iniciativa popular à emenda da Constituição estadual,

com o detalhe de haver previsto o referendo popular a ser utilizado por 10% do

eleitorado votante nas últimas eleições gerais, desde que requerido no prazo de 120

dias, a fim de referendar projetos de iniciativa popular que fossem rejeitados pela

Assembléia Legislativa.

Aduz HILDA DE SOUZA, defensora da predominância do regime

representativo, que a existência de práticas participativas tem finalidade restrita, qual

seja a complementação ou condicionamento das práticas representativas, mas nunca

para supri-Ias ou suplantá-Ias. 83

Essa doutrina não se encontra em sintonia com os novos tempos em que

a legitimidade do poder assume uma nova dimensão, distinta daquela do Estado liberal,

cuja base é o princípio da representatividade. No Estado Social Participativo é o povo,

de forma direta, sem desvios de poder, quem direciona o seu futuro.

Hodiernamente, a essência da democracia já não é mais a representação,

símbolo e ícone do Estado liberal, mas a participação do cidadão, instrumento de luta e

resistência dos que defendem o Estado social.

Sob o ponto de vista jurídico, a cópia literal pelas constituições estaduais

de disposições sobre o processo legislativo previsto na Constituição Federal, já era

combatida por NELSON DE SOUSA SAMPAIO, em comentários à Constituição de

1967. Afirma ele que o que pretendeu o constituinte foi o respeito aos princípios gerais,

aconselhando o mesmo autor que se evite uma interpretação literal e uma

jurisprudência rigorosa do dispositivo referente à matéria. 84

Dessa mesma opinião comunga MANOEL GONÇALVES FERREIRA

FILHO, que afirma que os Estados já não estão obrigados a seguir as regras

estabelecidas para o processo legislativo no âmbito federal, a não ser respeitando os

seus princípios essenciais, o que não ocorria sob a vigência da Constituição de 1967,

que obrigava a incorporar aos seus textos normas específicas de direito federal. 85

Não obstante essas lições doutrinárias, o Supremo Tribunal Federal tem

83 SAMPAIO, Hilda de Sousa. Ob. Cit. p. 90.
54 SAMPAIO, Nelson de Sousa. A ELABORAÇÃO LEGISLATIVA. In "PROCESSO LEGISLATIVO". Belo

orizonte: Dei Rey, 1996, 23 ed., revista e atualizada por UADI LAMÊGO BULOS, p. 141.
85 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Ob. Cit., p. 248.
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adotado uma interpretação rígida, considerando as regras básicas do processo

legislativo insculpidas na Constituição Federal como paradigma obrigatório a ser

seguido pelas constituições dos Estados. 86

A obrigatoriedade dessas entidades federativas limita-se a respeitar os

princípios previstos na Carta Magna, o que implica na possibilidade de disporem de

forma distinta ao que prevê o texto constitucional federal.

Admitir o contrário seria quebrar o princípio federativo, que concede

autonomia legislativa aos estados e municípios, posto que uma das características que

marca a autonomia das entidades federativas é a liberdade em legislar. 87

A dificuldade que se apresenta na doutrina que trata do processo

legislativo e que nenhum autor quis enfrentar com maior profundidade, é a delineação

clara _de quais seriam esses princípios essenciais a serem observados pelas

constituições dos estados bem como pelas leis orgânicas municipais, no que se refere

ao processo legislativo.

Esse obstáculo doutrinário que veda a ampliação do instituto da iniciativa

popular pelos estados e municípios, no âmbito de sua competência legislativa, traz à

discussão a velha dicotomia existente entre democracia direta (Rousseau) e

democracia indireta (Montesquieu) e que tem sido um dos problemas ainda não

definidos pela Ciência Política, conforme já discutido no primeiro capítulo deste

trabalho.

A lei que regulamentou o exercício da iniciativa popular previu que esta

seguisse as normas do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Como a Casa

Legislativa é soberana e a natureza de suas normas decorre do texto constitucional,

nada impede a inclusão do referendo para as leis de iniciativa popular, nos moldes da

constituição gaúcha.

A defesa da autonomia dos estados e municípios para legislar

distintamente do previsto na Constituição Federal se faz com base nos seguintes

argumentos:

86 Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nO 822/RS.
ReI. Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/482 apud MORAES, Alexandre de. "DIREITO
CONSTITUCIONAL". São Paulo: Ed. Atlas, 1999, 6a ed., p. 519.
87 BASTOS, Celso Ribeiro. Apud MORAES, Germana de Oliveira. O Controle de Constitucionalidade do
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A Constituição Federal de 1988 adotou como um dos fundamentos da

república brasileira, a cidadania - artigo 10, inciso 11;
O parágrafo único desse mesmo dispositivo legal adotou a democracia

semidireta, que reúne o regime representativo e o direto, através da democracia

participativa;

O princípio federativo que rege a organização político-administrativa da

república;

Por último, o principio da soberania popular expresso no artigo 14,

combinado com o parágrafo único do artigo 10 da Constituição Federal, considerado

pelo eminente professor PAULO BONAVIDES como o mais excelso do nosso

ordenamento, pois representa parte da espinha dorsal de nosso sistema de

orqanização política.

Assim, a previsão em constituição estadual ou em lei orgânica municipal

de referendo popular no processo legislativo, com o fim de submeter ao crivo popular os

projetos de sua iniciativa, antes de colidir com a Constituição Federal, prestigia os

princípios nela inseridos, no que toca ao regime democrático, à cidadania, à soberania

popular, à forma federativa do Estado brasileiro e ao seu princípio maior: a dignidade da

pessoa humana, pois o homem - cidadão, passa a ser realmente fonte e sujeito do

poder, e não seu mero objeto.

Em comentários ao artigo 50 da Constituição italiana de 1948, que

concede aos cidadãos, desde que detenham direitos políticos, o direito de dirigir

petições às câmaras legislativas para solicitar a adoção de medidas legislativas,

BISCARETTI DI RUFFIA aduz que esse dispositivo legal não autoriza os mesmos

cidadãos a apresentação de projetos de lei às assembléias, isto porque, explica, havia

o impedimento imposto pelos precedentes da revolução francesa, em que os

parlamentares viam nesse ato uma das mais graves intimidações ao regime

representativo. 88

Na classificação desse mesmo autor, a compreensão da iniciativa popular

é dada pelo seu objeto. Nessas lições, há duas espécies de iniciativa popular:

Processo Legislativo. São Paulo: Dialética, 1998 pp. 64/65.
88 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. PODER LEGISLATIVO. In "DIREITO CONSTITUCIONAL -
INSTITUiÇÕES DE DIREITO PÚBLICO" São Paulo: RT, 1984, Tradução de Maria Helena Diniz, p. 314.
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I - A iniciativa popular constituinte, a ser utilizada para se propor emenda

ou reforma ao texto constitucional;

11- A iniciativa popular legislativa, que tem como objetivo a proposta de

projeto de lei para elaboração de lei ordinária ou complementar.

A doutrina aponta ainda duas formas da iniciativa popular, considerando o

aspecto formal do projeto de lei a ser apresentado perante o parlamento:

I - articulados, isto é, quando se trata de uma iniciativa popular

ormulada", que compreende um verdadeiro projeto de lei em forma, mediante a

sucessão de artigos, tal como ocorreu com o projeto de lei que resultou na Lei nO

9.840/99, em que se exige certa especialização técnica a respeito das leis;

11- moção, iniciativa popular "não formulada", mais simples, porque

assum_ea forma de petição em que os cidadãos pedem ao Parlamento que elabore um

projeto de lei, cuja matéria vai especificada. Nessa forma, o povo apenas indica o

assunto para que o parlamento legisle sobre ele.

A Constituição Federal e a lei ordinária, quando trataram do instituto,

adotaram a primeira forma, segundo a qual a iniciativa popular é exercida mediante

apresentação de projeto de lei pelos cidadãos.

A regulamentação da iniciativa popular é de capital importância, tendo em

vista que torna efetiva a prática do exercício do direito fundamental de cidadania.

Embora a lei ordinária que regulamentou o instituto, bem como o regimento interno da

Câmara dos Deputados assegure que o projeto de lei de iniciativa popular não pode ser

rejeitado por defeito de forma, a adoção de procedimentos simples facilita a

participação popular.

Na ausência de regulamentação do instituto, sonega-se à sociedade o

direito de saber como se mobilizar a fim de exercer a cidadania ativa através da

iniciativa popular. Foi o que entendeu BISCARETTI DI RUFFIA, em relação à ausência

de regulamentação do instituto previsto pela Constituição italiana de 1948. Afirmou ele:
"... Nenhuma lei tem regulado, até hoje, a matéria e só os Regulamentos parlamentares

estabelecem que se prescinda da comprovação da autenticidade das assinaturas e da

maioridade das postulantes quando a petição tenha sido depositada pessoalmente por um

membro da assembléia. Está claro, sem embargo, que o efeito propagandístico vinculado a uma

petição coletiva de notável importância descansa, necessariamente, num procedimento que
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assegure a autenticidade e a espontaneidade das assinaturas (admitindo-se, portanto, o convite

geral para aderir à petição, mas não a petição concreta ad personam, que pode dar origem a

violências sobre a vontade individual). 89

Em termos de legislação dos estados que compõem a federação

rasileira, o poder constituinte decorrente da maioria das unidades federativas

rasileiras foi mais avançado quando tratou da iniciativa popular nos textos de suas

vonstituições.

As Constituições dos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas e Espírito

anto concederam legitimidade aos cidadãos para propositura de emendas à

vonstituição, mediante a apresentação de Iniciativa Popular, sendo que algumas

servaram à leis complementares a forma de utilização do instituto.

Entre essas Constituições, merece destaque a inovação das constituições

_ Amazonas e do Ceará, que deu legitimidade a qualquer eleitor, desde que em pleno

_ zo dos direitos políticos, para propor projeto de lei, mediante a iniciativa popular.

Destaque-se ainda com maior atenção a Constituição do Estado do

~ará, que destinou um capítulo específico para a participação popular. Previu o

nstituinte estadual que a iniciativa popular pode ser apresentada por um eleitor

:. enas, respeitando - se as matérias privativas previstas na própria constituição

=- adual.

Mas não ficou por aí. Impôs ao poder legislativo que dê prioridade na

mitação de projetos de iniciativa popular que tenham por objetivo suprir omissão da

islação, o prazo de 45 dias para sua tramitação, devendo nesse período ser

cutido e aprovado. Para as demais hipóteses, aplica-se o regimento interno da

- embléia Legislativa.

Não obstante esse avanço, a Constituição cearense não concedeu

. imidade aos cidadãos para propor emendas ao seu texto, a exemplo das várias

stituições de outros estados da federação, o que atribuo a um lapso do constituinte

tadual.

Na parte que trata do processo legislativo, submete as propostas de

iativas populares de projetos de lei à Comissão de Constituição e Justiça da

RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Op. CiL, p. 315.
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Assembléia Legislativa as quais, se aprovadas, seguirão o rito ordinário do processo

legislativo.

A lei orgânica de Fortaleza, dentre as várias leis orgânicas municipais, é a

que mais se preocupou em dar efetividade à democracia participativa. Além de

conceder legitimidade aos cidadãos para propor emenda ao seu texto, elevou a

participação popular à condição de cláusula pétrea, ao prever que não será objeto de

projeto de lei matéria que restrinja a participação popular no processo de elaboração

das leis. É o que diz a redação do artigo 52, que passo a transcrever:

"Arf. 52. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

(...)

11I- o direito de participação popular na iniciativa de apresentação de projeto de

lei. 11

Quanto ao instrumento de participação popular, preceitua a mesma

"constituição municipal" que os projetos de lei de iniciativa popular devem ser subscritos

por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do município, da cidade, ou do bairro,

conforme o interesse ou a abrangência da proposta; deverão ser os referidos projetos

discutidos e votados no prazo máximo de sessenta dias, podendo os representantes

dos interessados no projeto promover a sua defesa em plenário e deverão ter

prioridade na ordem do dia na Câmara unicipal Legislativa, se não tiverem sido

votados até o encerramento da sessão legislativa.

Previu também a lei orgânica municipal de Fortaleza o veto popular para

suspensão de execução de lei promulgada, ou atos de iniciativa pública ou particular

consideradas contrárias aos interesses da população.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, semelhante à Constituição

pernambucana, além de prever a iniciativa popular como instrumento de proposta de

emenda, pelos cidadãos, ao seu texto, exige que o instituto seja apresentado sob a

forma de articulados.

A Constituição do Estado de Goiás pode ser emendada através de

iniciativa popular e o processo legislativo das leis complementares e ordinárias também

ode ser iniciado pelo mesmo instrumento.

A exemplo da constituição cearense, a Constituição do Estado do
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Maranhão não previu a legitimidade dos cidadãos para propor emenda ao seu texto.

Todavia, o processo legislativo das leis complementares e ordinárias pode ser iniciado

através da iniciativa popular. A novidade apresentada pelo texto dessa Constituição é

que ela fixou o prazo máximo de sessenta dias para apreciação do projeto de lei de

iniciativa popular.

A Constituição de Minas Gerais também não deu legitimidade ao povo

para propor emenda ao seu texto. A sua grande contribuição, em termos de facilitar o

acesso do povo ao poder legislativo, é a clara redação que deu ao instituto da iniciativa

popular, exigindo apenas que o projeto de lei seja subscrito por, no mínimo, dez mil

eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída

e responsável pela idoneidade das assinaturas.

Inova também quando limita o número de projetos de lei de iniciativa

popular, que não poderão exceder a cinco projetos em cada sessão legislativa. Previu

ainda que, das assinaturas constantes no projeto de lei dessa natureza, até 25% (vinte

e cinco por cento) poderão ser de eleitores alistados na capital do Estado.

A Constituição do Mato Grosso traz a pior redação relativa ao instituto da

iniciativa popular. Além de não conceder legitimidade ao povo para propor emendas ao

seu texto, restringindo o instituto apenas às leis complementares e ordinárias, afirma

que o instituto deve observar a forma e os casos previstos na Constituição. Porém,

nada mais diz a respeito da matéria, o que configura uma grave omissão. Nesse caso,

entendo, deve ser aplicada a Lei n.? 9.709, de 18 de novembro de 1999.

A Constituição do Mato Grosso do Sul é a que apresenta maiores

dificuldades para o exercício do instituto, por que o percentual de eleitores do Estado,

exigido para utilização da iniciativa popular - 1% (um por cento) - deve estar distribuído

em pelo menos 20% (vinte por cento) dos municípios.

A constituição paraense é uma das mais avançadas, em termos de

iniciativa popular, quanto à exigência do número de subscritores do projeto de lei

popular. Permitiu aos cidadãos a apresentação de emendas ao texto da Constituição

estadual mediante apresentação de projeto subscrito por, no mínimo, 1'2% (meio por

cento) do eleitorado do Estado, distribuído pelo menos, em dez municípios.

Os requisitos para propor projetos de lei à Assembléia Legislativa do
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Estado, pelos cidadãos, são os seguintes: devem ser subscritos por, no mínimo, ~ %

(meio por cento) do eleitorado do Estado, distribuídos pelo menos, por dez municípios,

no caso de projeto de emenda à Constituição e, de cinco municípios, em se tratando de

projeto de lei. Em qualquer caso, é necessário que aqueles percentuais estejam

distribuídos em pelo menos três décimos por cento dos eleitores de cada município.

A constituição do Estado da Paraíba não acompanhou a maioria das

Constituições dos Estados do Nordeste, que concederam legitimidade aos cidadãos,

para propor emendas ao seu texto, tendo restringido a participação popular no processo

legislativo, apenas à iniciativa das leis complementares e ordinárias, o que foi repetido

pelas Constituições do Estado do Piauí e de Rondônia.

A constituição paranaense também não prevê a legitimidade ao povo para

propor emendas ao seu texto, mas somente às leis complementares e ordinárias. É

uma das constituições estaduais que mais dificulta a utilização do instituto, ao exigir que

o projeto de lei popular seja subscrito, por no mínimo, um por cento do eleitorado do

Estado distribuído em pelo menos cinqüenta municípios, com um por cento dos

eleitores inscritos em cada um deles.

A constituição potiguar, além de não conceder legitimidade aos cidadãos

para a sua reforma, deixou à lei infraconstitucional estadual a tarefa para dispor sobre a

iniciativa popular no processo legislativo estadual.

A iniciativa popular é meio hábil para os cidadãos gaúchos proporem

emenda ao texto da sua Constituição, bem como para a apresentação de projetos de

leis complementares e ordinárias.

A grande inovação que o traz o texto da Constituição do Rio Grande do

Sul é a possibilidade de o instituto popular ser utilizado para emenda a projeto de lei

orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias e lei do plano plurianual. Mas a maior

revolução provocada pelo legislador constitucional gaúcho é a previsão de referendo

popular, a fim de submeter à decisão popular - dez por cento do eleitorado votante nas

últimas eleições - os projetos de sua iniciativa que tenham sido rejeitados pela

Assembléia Legislativa estadual. O referendo deverá ser requerido no prazo de cento e

vinte dias a contar da rejeição do projeto.

Obriga ainda o texto constitucional que os resultados das consultas
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referendárias deverão ser promulgados pelo Presidente da Assembléia Legislativa.

Autoriza ainda a Constituição gaúcha que a Assembléia Legislativa e as

Câmaras Municipais, desde que dentro do âmbito de suas competências, poderão

promover consultas referendárias e plebiscitárias sobre atos, autorizações ou

concessões do Poder Executivo e sobre matéria legislativa sancionada ou vetada.

(grifei)

A lei orgânica de Porto Alegre destinou um capítulo próprio à soberania e

à participação popular no exercício do poder municipal. No que se refere ao poder

legislativo, concedeu legitimidade aos cidadãos para propor projeto de emenda à lei

orgânica bem como para elaboração das leis complementares e ordinárias. O aspecto

mais importante é que determinou a adoção de rito especial para os projetos de

iniciativa popular, ao prever que o requerimento dessa espécie de projetos, após

verificados pela Câmara Municipal o cumprimento dos requisitos legais - interesse

específico no âmbito de bairro ou distrito, além do número mínimo de cinco por cento

dos eleitores ali domiciliados - deve ser dado o caráter de urgência ao projeto,

assegurando o direito de discussão e defesa no plenário, por um representante

designado pelos proponentes do projeto.

A lei orgânica municipal de Porto Alegre assegura ainda o recurso a

plebiscito e referendo sobre lei ou de projeto de lei, total ou parcialmente, cabendo a

iniciativa dessas espécies de consultas populares ao prefeito, à Câmara Legislativa

municipal ou a cinco por cento do eleitorado do município. A iniciativa popular no

processo legislativo municipal é regulada segundo a lei orgânica municipal e a lei

complementar n.? 297/93.90

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro destinou uma subseção do

capítulo do poder legislativo especificamente à Iniciativa Popular, mas não deu

legitimidade aos cidadãos para modificação do seu texto.

A Constituição do Estado de Santa Catarina pode ser emendada mediante

proposta de pelo menos dois e meio por cento do eleitorado estadual, distribuído por no

mínimo quarenta municípios, com não menos de um por cento dos eleitores em cada

um deles.

90 <http://www.camarapoa.rs.gov.br>. Visitado em 29 de outubro de 2001.
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Em se tratando de projeto de leis complementares e ordinárias, a

constituição catarinense prevê que o número mínimo exigido é de um por cento dos

eleitores do Estado distribuído por pelo menos vinte municípios, com não menos de um

por cento dos eleitores de cada um deles.

Por último, a Constituição de São Paulo pode ser emendada mediante

proposta de cidadãos, através de iniciativa popular, desde que subscrita por, no

mínimo, um por cento dos eleitores do Estado. Num dispositivo da seção do processo

legislativo, trata da forma de exercício da soberania popular, prevendo que o projeto de

iniciativa popular poderá ser defendido por representantes dos responsáveis pela sua

promoção, perante as comissões pelas quais tramitar.

a mais importante no texto constitucional é a previsão de referendo

popular sobre lei, desde que requerido por um por cento do eleitorado do Estado à

Assembléia Legislativa.

Com base na análise e exame comparativo dos textos das Constituições

dos Estados brasileiros, no que se refere à iniciativa popular, são pertinentes as

seguintes conclusões:

A vontade da maioria dos legisladores dos Estados em prestigiar a

participação popular no processo legislativo, adotando procedimentos mais simples e

até mais avançados do que os previstos na Constituição Federal, a exemplo das

constituições estaduais do Ceará e do Rio Grande do Sul;

A reunião dos procedimentos previstos para o instituto nas constituições

estaduais do Ceará e do Rio Grande do Sul, quais sejam a legitimidade popular para

propor emenda à Constituição do Estado, a fixação de um prazo determinado para

apreciação do projeto de iniciativa popular e a previsão de referendo popular para

apreciar o projeto, após a sua aprovação pelo poder legislativo significaria um

aperfeiçoamento ou aquilo que seria ou deveria ser ideal, no que diz respeito ao

rocedimento da iniciativa popular.

O relator do projeto da lei que regulamentou o instituto da Iniciativa

Popular, Senador Almino Afonso, não repetiu as experiências do povo suíço e alemão,

que admitiram referendo popular para submeter à decisão dos cidadãos os projetos de

ínlciativa popular.
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Argumentou o relator que o projeto de iniciativa popular, não obstante

respaldado em certo número de cidadãos que o subscrevem, quando sujeito ao

referendo está submetido a um universo muito mais amplo da sociedade, que às vezes

não acolhe o tema em discussão. 91

É óbvio que a maioria dos nossos representantes não admitem ser

controlados pelos representados. A vontade do regime democrático brasileiro, instalado

a partir da Constituição de 1988, é reunir a soberania representativa e a soberania

popular, ambas convivendo paralela e simultaneamente. No entanto, como o povo é

fonte originária de toda espécie de poder, inclusive do Poder Legislativo, cabe a ele dar

a última palavra.

Não foi essa a idéia adotada pelo constituinte derivado que elaborou e

aprovou a Lei n.? 9.709/98, repita-se, que deixou transcorrer mais de dez anos de

vigência da Constituição Federal, para destinar apenas dois artigos ao instituto da

iniciativa popular, repetindo quase que o texto constitucional, que traça as linhas gerais

do instituto, para afirmar que, uma vez cumpridas as exigências de ordem formal, o

projeto de lei de Iniciativa Popular segue as normas previstas no Regimento Interno da

Câmara dos Deputados. Este prevê o rito ordinário ou comum para sua tramitação.

Dessa forma, o que os membros do parlamento deliberarem sobre a

matéria objeto de iniciativa popular, inclusive com a inclusão de emendas de toda a

espécie - aditivas, supletivas etc. - este será o produto final do projeto. Como

conseqüência, a soberania popular continuará sob o jugo da soberania representativa

que, no Brasil, nas palavras do eminente professor PAULO BONAVIDES, legisla de

costas para o povo.

Não privilegiando a soberania popular, o legislador ordinário afronta a

cidadania e a dignidade da pessoa humana - princípios fundamentais da República

Democrática brasileira e elementos de interpretação da forma de Estado adotado pela

Constituição Federal: o Estado Democrático Social.

Por este motivo, é que doutrinadores vislumbram a ineficácia da iniciativa

popular, tal como foi juridicizada pela Constituição Federal e pela lei ordinária, dada a

1 ALFONSO, Almino. "DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: PLESBICITO, REFERENDO E INICIATIVA
POPULAR". Revista Legislativa. OutubrolDezembro/1996. Brasília. Ano 33. N° 132, pp. 11/27.
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ausência de consulta popular posterior ao projeto de lei, não possuindo então o caráter

vinculante, em relação aos poderes.

O modelo normativo brasileiro adotado para a iniciativa popular, seja pelo

constituinte originário, seja pelo legislador infraconstitucional, continua a tornar

predominante a supremacia parlamentar, bloqueando dessa forma a participação

popular no processo legislativo.

3.2. O referendo e a iniciativa popular.

Não se pode tratar da iniciativa popular das leis sem que sejam feitas

algumas considerações sobre o instituto do referendo. Isto ocorre porque, ainda que ele

não se constitua numa fase do processo legislativo, pode exercer sobre este grande

efeito, no que se refere à legitimidade e eficácia da lei.

Segundo MARIA VICTÓRIA DE MESQUITA BENEVIDES, a expressão

referendo advém de ad referendum cuja origem, na prática, situa-se em certos cantões

suíços, desde o século XV, através do qual eram feitas consultas à população com o

objetivo de tornar válidas as decisões das assembléias cantonais. 92

PAULO BONAVIDES conceitua o referendo como o mecanismo de

democracia semidireta através do qual o povo exerce o poder de sancionar as leis. E

apresenta a classificação do instituto, tomando por base a matéria ou objeto: referendo

constitucional ou referendo legislativo; os efeitos: referendo constitutivo e referendo ab-

ogativo; à natureza jurídica: referendo obrigatório e referendo facultativo; o tempo:

eferendo ante legem e referendo post legem. Com base em Xifra Heras, cita ainda o

referendum arbitral e o referendo plebiscitário, considerando a forma exercida do

instituto.93

A Constituição Federal de 1988 não especificou a espécie de referendo.

tratando no texto constitucional de forma bastante genérica. conferindo à lei

92 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Op. Cit., p. 41.
93 BONAVIDES, Paulo. OS INSTITUTOS DE DEMOCRACIA SEMIDIRETA. In "CIÊNCIA POlÍTICA". São
Paulo: Malheiros. 1998, 108 ed .. pp. 282/283.
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infraconstitucional a função de regular esse instituto, além da iniciativa popular e do

plebiscito, tríade que forma os institutos de democracia direta.

A Carta Política brasileira de 1988 não fez como a Constituição italiana

que previu o referendo popular ab-rogativo de lei ou de ato com valor de lei e o

referendo constitucional revisional, vedando o instituto para as leis tributárias,

orçamentárias, leis de anistia e de leis que ratificam tratados internacionais. 94

A doutrina constitucional classifica o instituto do referendo, da seguinte

forma:

Tomando-se como critério o de sua vinculação com as leis, o referendo

pode ser:

I - Considerando a matéria ou objeto a ser referendada (o):

a) Constituinte, aplicável às leis de natureza constitucional;

b) Legislativo, aplicável às leis ordinárias.

11 - Considerando os seus efeitos:

a) Constitutivo, a partir do qual a norma jurídica passa a ter existência;

b) Abo-rogativo, a partir do qual a norma jurídica expira.

111 - Considerando a sua natureza jurídica:

a) Obrigatório, é determinado pela Constituição para que a lei elaborada

pelo Parlamento passe pelo crivo popular;

b) Facultativo, quando o texto constitucional não obriga o exercício do

instituto.

IV - Tomando-se como critério o tempo, o referendo pode ser:

a) Ante legem, também conhecido sob a forma das expressões anterior,

consultivo, preventivo ou programático, através do qual a manifestação da vontade do

povo surge como antecedente da lei a ser proposta;

b) Post legem, também conhecido por referendo sucessivo ou pós-

legislativo, que ocorre após o ato legislativo, ordinário ou constituinte, perfeito e

acabado, mas cuja execução será submetida à vontade popular.

BISCARETTI DI RUFFIA, para quem o referendo se concretiza como

94 HORTA, Raul Machado. O PROCESSO LEGISLATIVO NAS CONSTITUiÇÕES FEDERAIS
BRASILEIRAS. In "REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA", Ano 26, n.? 101, jan/mar, 1989, p. 24.
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manifestação do corpo eleitoral sobre um ato normativo e, raramente, às vezes, sobre

um ato administrativo, apresenta a seguinte classificação:

"e - Quanto à matéria: em constitucional, em legislativo e em administrativo;

b - Quanto ao tempo: em sucessivo (que é o mais comum: quando segue

cronologicamente o ato estatal, para conferir-lhe, ou tolher-lhe, validade ou

eficácia) e em preventivo (ou programático: se precede o ato, fixando para o
mesmo alguns princípios gerais - (..);

c - Quanto à eficácia: em constitutivo (se visa conferir validade ou eficácia a uma

norma) e em ab-rogativo (se dirigido a ab-rogar uma norma vigente, sem poder

substituí-Ia por outra);

d - Quanto ao fundamento jurídico: em obrigatório (quando a Constituição o

jmponha, necessariamente para a formulação de algumas normas jurídicas) e em

facultativo (quando pode ser requerido por uma determinada porcentagem do

corpo eleitoral, ou por um certo quorum de parlamentares, ou, finalmente, pelo

Chefe de Estado em caso de conflito com as Câmaras ou entre Câmaras entre

si, apenas se determinadas circunstâncias se verificarem). 95

A legislação infraconstitucional brasileira, que regulamentou os institutos

de democracia semidireta - Lei n.? 9.709, de 18 de novembro de 1998 - adotou três

espécies de referendo, considerando a matéria: o referendo constitucional, legislativo e

administrativo. 96

Quanto ao momento a ser exercido, a forma de referendo adotada pela lei

supramencionada foi o referendo pós-Iegislativo ou administrativo.

A finalidade desse instituto é servir de instrumento para que o povo

ratifique ou rejeite ato normativo ou administrativo praticado pelo Poder. A lei que o

regulamentou fixou que o referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a

contar da promulgação da lei ou da adoção da medida administrativa. 97

Quanto à legitimidade para convocação de referendo, o legislador

infraconstitucional optou pela legitimidade parlamentar, pois somente 1/3, no mínimo,

95 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. PODER LEGISLATIVO. In "DIREITO CONSTITUCIONAL -
UNSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO)". São Paulo: RT, 1984, Tradução de Maria Helena Diniz, p. 373.

Artigo 2° da Lei nO9.709, de 18 de novembro de 1998.
97 Art.11 0, da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998.
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dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado pode convocar plebiscito ou

referendo, mediante decreto legislativo. 98

Depreende-se ainda do texto legal que não foi adotada a forma de

referendo obrigatório, nem sequer para o caso de ratificar ou rejeitar projeto de lei de

iniciativa popular, o que coloca o princípio da soberania popular num patamar

secundário, continuando a predominar a democracia representativa.

A forma de previsão legislativa pelas constituições estaduais e municipais

- leis orgânicas - está intimamente relacionada com o princípio federativo adotado pela

Constituição Federal de 1988, segundo o qual a União detém a soberania e autonomia,

e os Estados e municípios são dotados de autonomia legislativa, administrativa e

financeira.

Quanto ao instituto da iniciativa popular e do referendo, os estados e

municípios que compõem a federação brasileira têm ampla liberdade para adotar a

forma de exercício dos institutos de democracia direta que mais se amoldem à sua

realidade e o legislador infraconstitucional preservou essa garantia, ao prever que, nas

questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o

plebiscito e o referendo serão convocados conforme previsão das respectivas

Constituições dos Estados e Leis Orgânicas Municipais.

Assim, a lei ordinária de n.? 9.709, de 18 de novembro de 1998,

regulamentou a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito, no âmbito federal,

deixando ao livre arbítrio do legislador estadual e municipal a opção pela convocação

de plebiscito e referendo para as questões de competência dos estados e municípios, o

que tornam irretocáveis as disposições legais estaduais e municipais, referentes aos

institutos de democracia direta.

Essa é também a opinião de JAIR EDUARDO SANTANA, para quem, ao

lado do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular, instrumentos de participação

popular consagrados pela Constituição de 1988, convive o princípio federativo, que

irradia seus efeitos sobre aquelas técnicas de democracia semidireta, determinando-

Ihes várias conseqüências. 99

98 Art. 3° da Lei n.? 9.709, de 18 de novembro de 1998.
99 SANTA NA, Jair Eduardo. "DEMOCRACIA E CIDADANIA - O REFERENDO COMO INSTRUMENTO
DE PARTICIPAÇÃO POLlTICA". Belo Horizonte: Dei Rey, 1995, p. 125.
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Afirma ainda o mesmo autor, fazendo uma relação do instituto do

referendo com o princípio federativo, que este traz uma característica essencial,

traduzida na descentralização política, o que implica obrigatoriamente a repartição do

poder governamental.

Sendo assim, entende necessário que a competência que caracteriza o

modelo de Estado federativo seja partilhada. Ademais, outro princípio a aproximar o

referendo e o princípio federativo, é a possibilidade de o Estado-membro se auto-

constituir.

Dos argumentos citados, resulta claro que os Estados que compõem a

federação brasileira podem prever o referendo, desde que na esfera de sua

competência.

O mesmo pensamento se aplica aos municípios, dado que foram elevados

à categoria de integrantes da federação atípica adotada pela Constituição Federal de

1988. Dessa relação entre o referendo e o princípio federativo abre-se a possibilidade

de previsão daquela técnica participativa nos estados e municípios, como já vem

ocorrendo em diversas constituições estaduais e em várias leis orgânicas municipais.
100

Tem essa mesma posição ANTÔNIO CARLOS MENDES, para quem o

instituto da iniciativa popular legislativa, por ser instrumento de democracia semidireta e

de garantia constitucional da participação dos cidadãos no processo legislativo, as

normas que o regulam devem ser interpretadas de forma a conferir-lhe maior eficácia. E

conclui da seguinte forma o seu pensamento:
"Dessa maneira, a iniciativa deve ser introduzida nos ordenamentos constitucionais dos Estados

- Membros e nas leis orgânicas municipais, 'ex vi' do ert. 27, §4° e do ert. 29, XI, da Constituição

Federal. Embora a letra do aludido §4° do ert. 27 da Carfa Magna Federal enuncie que 'a lei

disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual', a interpretação adequada,

resultante do enfoque sistemático de matéria concernente ao processo legislativo e ao exercício

de direitos políticos, é aquela que remete à regulamentação da 'iniciativa popular estadual' à

Constituição Estadual, por força própria da autonomia constitucional do Estado - Membro (ett.

25, 'caput' da CF)." 101

100 Idem, Ibidem.
101 MENDES, Antônio Carlos. "Participação Democrática". In "INTRODUÇÃO À TEORIA DAS
INELEGIBILlDADES". São Paulo: Malheiros, 1994, p. 32.
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Com isso reforça-se a idéia de que os estados e municípios não estão

obrigados a seguir a legislação federal citada. O princípio federativo insculpido na

Constituição Federal concede-Ihes competências para regular a forma que melhor Ihes

aprouver, no que se refere ao referendo e ao plebiscito, o que dá margem à existência

inclusive de referendo pós-Iegislativo vinculativo, na apreciação de projetos de lei de

iniciativa popular, como se deu com a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.

Portanto, é legal é bastante legítimo que os estados e municípios, em

suas constituições, adotem ou venham a prever que o projeto de lei de iniciativa popular

seja submetido ao crivo popular, através de referendo, nas suas várias formas: pós-

legislativo, obrigatório, vinculante e de iniciativa dos próprios cidadãos.

No anteprojeto de Constituição proposto pelo jurista FÁBIO KONDER

COMP,ARATO, o referendo no processo de elaboração das leis tinha uma importância

essencial, tendo sido previsto para o povo referendar as emendas à Constituição

relativas à soberania, direitos e deveres dos cidadãos, à proteção da pessoa humana e

ainda sobre a ordem econômica e social. O instituto era previsto também no processo

de revisão da Constituição. Justificou o autor a adoção do instituto, da seguinte forma:

"Não basta, porém, o direito de iniciativa popular para associar, duradouramente, o
povo à função legislativa. Importa, também, atribuir aos cidadãos um poder de sanção,

tradicionalmente exercido pelo chefe do Estado. É o referendo popular ou plebiscito. " 102

De tudo o que aqui foi dito, resulta claro que o instituto da iniciativa

popular não pode ser utilizado isoladamente. Exige, para sua efetividade, pois é

garantia do princípio da soberania popular, que seja exercitada simultaneamente com o

referendo popular, sob pena de a cidadania, tão decantada pelo texto constitucional,

não passar de uma mera formalidade.

O referendo, como manifestação popular, deve fazer parte do processo de

criação das leis, pelo menos daquelas leis oriundas de projetos de iniciativa popular,

pois "...só há participação política efetiva quando existe democracia participativa,

quando o cidadão pode 'apresentar e debater propostas, deliberar sobre elas e,

sobretudo, mudar o curso da ação estabelecida pelas forças constituídas e formular

02 COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 20.



76

cursos de ação alternativos. 103

A respeito da importância da combinação da iniciativa popular com o

referendo, o professor PAULO BONAVIDES leciona:
"Juridicamente, a lei entra a existir pois como resultado da colaboração direta do ramo popular

com o poder representativo das assembléias. Esse poder intervém numa primeira fase de

elaboração legislativa, ao passo que o povo participa na segunda fase, que vem a ser aquela da

consulta através do referendum, mediante o qual, de forma decisiva, se aprova ou rejeita a
. - ti d t ,,104propostçeo norma tve pen en e.

Não se pretende aqui defender que o povo se pronuncie sobre tudo e todo

o tempo, até porque, na prática, isso se torna impossível. Mas as grandes questões que

repercutem na vida de toda a sociedade devem ser objeto de decisão dos cidadãos.

É correta a afirmação, segundo a qual, através do referendo se dá ao

povo o poder de evitar as más leis e, com a iniciativa popular, a faculdade para

obtenção de boas leis. 105

A Constituição brasileira de 1988, desde a sua viqência, foi emendada

mais de trinta vezes, sem que nenhuma emenda tivesse passado pelo crivo da

população, sendo que algumas dessas alterações acarretaram visíveis prejuízos para o

povo brasileiro.

Se a Constituição Federal não previu a iniciativa popular para servir de

instrumento para os cidadãos proporem emenda ao seu texto, o legislador

infraconstitucional perdeu a oportunidade de garantir o referendo constitucional, a fim

de que a população brasileira ratificasse ou não as emendas ao seu texto, o que

significa um desrespeito à soberania popular.

'03 Filla e Battini, apud LYRA, Rubens Pinto. "TEORIAS CLÁSSICAS SOBRE A DEMOCRACIA DIRETA= A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA" . Revista de Informação Legislativa, Brasília, Ano 35, nO140, ouUdez.
998, p. 11.

" BONAVIDES, Paulo. OS INSTITUTOS DA DEMOCRACIA SEMIDIRETA. In "CIÊNCIA POLíTICA".
ão Paulo: Malheiros, 1998, p. 283.

"05 JOSEPH Barthelémy e SUEZ Paul. Apud BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p. 293.
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Capítulo IV
A INICIATIVA POPULAR: DESCENTRALlZAÇÃO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA,
LOBBY DA SOCIEDADE CIVIL E EXERCíCIO DO DIREITO DE RESISTÊNCIA.

"A essência da política é a formação e a atividade

de grupos, visando afetar ou controlar as

tomadas de decisão." (BELO, Manoel Alexandre

Cavalcante. Os Grupos de Pressão e sua

Influência no Processo de Desenvolvimento. Tese

submetida e aprovada em junho/1978, junto à

Universidade Federal de Santa Catarina para a

obtenção do grau de Mestre em Ciências

Humanas, p. 49).
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4.1. A Iniciativa Popular e o aspecto sociológico do processo

legislativo.

Na forma de Estado absolutista, a produção das leis era atividade privativa

dos reis, não obstante os costumes, nesse período da história, serem a principal fonte

e direito.

Com as revoluções burguesas do século XVIII - inglesa, americana e

ancesa - a produção legislativa é exclusividade do parlamento, que expressa a

ontade da nação - a vontade geral. Registra MANOEl GONÇALVES FERREIRA

IlHO que, na obra de Montesquieu, O Espírito das Leis - a iniciativa das leis é

eservada com exclusividade ao poder legislativo. 106

Como o Estado liberal interferia muito pouco nas relações sociais, o

arlamento, nessa época, exercia satisfatoriamente a sua função legislativa.

Nascendo a forma de Estado social, em que as funções do poder público

foram amplamente multiplicadas, dada a sua interferência em quase todos as

atividades, principalmente as de natureza econômica, além das constantes e rápidas

ansformações sociais, o parlamento já não pôde mais atender as demandas da

sociedade industrial e tecnicista, pois o "Estado social é igualmente um Estado

administrativo".107 A partir daí o parlamento transferiu e passou a dividir com o Poder

Executivo a função legislativa.

A exigência, pela sociedade moderna, de soluções imediatas para os

vários problemas desse novo modelo de sociedade - a sociedade técnica - impôs à

administração recorrer a especialistas que têm mais preocupação com o fins do que

com os meios empregados, estes sempre objetos de preocupação do jurista e do

político. Como registra ClEVE:

"Afinal, há uma radical oposição entre o discurso tecnocrata, auxiliar do governo, e o jurista ou

político. Enquanto aquele tem em mira o resultado, estes se preocupam com a legitimidade da

decisão (o processo de tomada da decisão). O discurso do resultado ou dos fins do tecnocrata

106 FilHO, Manoel Gonçalves Ferreira. "DO PROCESSO lEGISLATIVO". São Paulo: Saraiva, 2001, 43

ed., p. 140.
107 lEIBHOlZ Gerhard. Apud ClEVE, Clemerson Merlin. A PRODUÇÃO DA lEI. In "ATIVIDADE
lEGISlATIVA DO PODER EXECUTIVO" São Paulo: RT, 2000, 23 ed., p. 51.
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pouco se concilia com o discurso dos meios e da legitimidade da decisão professada pelo jurista

ou político. pelo menos pelo político. no melhor sentido da expressão." 108

Destarte, a emergência do Estado social e da sociedade técnica tornou

inviável a função legislativa do Parlamento porque passou a exigir deste uma

especialidade da qual o mesmo não era detentor. Além disso, a própria estrutura do

Parlamento e também os procedimentos legislativos caracterizados pela demora na

tomada de decisões significaram obstáculos às respostas que esse novo modelo de

Estado exigia.

Some-se a tudo isso a crise ética por que passa o parlamento e no final

tem-se aquilo que a doutrina denomina de crise do poder legisla ivo, o que ensejou a

descentralização de sua principal função: a legislativa.

Abdicando o parlamento de sua principal função, o poder executivo, no

Estado social, assume uma posição de destaque, cabendo ao parlamento exercer

menos a função legislativa e fiscalizar e controlar mais os atos daquele outro poder.

MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO apon a como o aspecto mais

sugestivo, do processo legislativo contemporâneo, a posição de predominância nele

ocupada pelo poder executivo, que aparece não só como principal força propulsora da

função parlamentar, mas também como o legislador por excelência. 109

Com isso, ao invés de se procurar tornar mais simples e útil o processo

legislativo, procurando adequá-Io às novas exigências do Estado social e da sociedade

técnica, transferiu-se parte da função legislativa ao poder executivo, legitimando-o para

essa atividade. Como conseqüência desse fenômeno, surge outro, o fenômeno da

inflação legislativa por parte do Poder Executivo, haja vista as múltiplas funções

exercidas por esse poder no Estado social.

Surgem assim, os decretos-leis, em alguns países da Europa (Espanha,

Portugal, Itália) espécie normativa copiada pelo Brasil e agora na Constituição Federal

de 1988 com a denominação de medidas provisórias, com força de lei, a serem

editadas em caráter de regime de relevância e urgência, o que, na prática, em sua

maioria, não tem ocorrido.

108 ClEVE, Clemerson Merlin. Op. Cit., p. 52.
109 FilHO, Manoel Gonçalves Ferreira. O PROCESSO lEGISlATIVO CONTEMPORÂNEO. In Op. Cit.,
p.131.
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Mas a mesma Constituição Federal de 1988 que deu poderes quase que

ilimitados ao representante do Poder Executivo para editar atos normativos com força

de lei, também descentralizou a função de criar normas jurídicas à sociedade ou aos

grupos sociais, ao adotar instrumentos como o referendo, o plebiscito e a iniciativa

popular. Registra ClEVE que os acordos ou convenções coletivas de trabalho,

previstos no artigo 7°, inciso XXVI da Constituição Federal, de aplicabilidade limitada

aos sindicatos de empregados e empregadores são um exemplo esclarecedor dessa

descentralização da atividade legislativa para a sociedade."? aproximando mais esta

do poder estatal.

A sociedade civil, no conceito de Paulo Bonavides, situa-se entre o

indivíduo e o Estado, acima e anterior a este, mas inferior àquele no aspecto axiológico. 111

Por sua vez, luiz Carlos Bresser Pereira inclui a sociedade civil na terceira

dimensão da vida pública, em oposição e situada entre o Estado e o mercado. 112

As relações de convivência humana que ocorrem fora do Estado são o

que caracterizam a sociedade civil. Entre os canais não estatais de aproximação entre

ela e o Estado, há os partidos políticos, que atualmente não atendem a contento essa

função.

Segundo PAULO BONAVIDES, o século XX conheceu e reconheceu nas

sociedades, grupos, classes e nos partidos políticos como substrato da vida política em

substituição aos antigos mitos do cidadão soberano e da vontade geral, tão usuais na

abstrata teoria do Estado que nos veio da herança liberal. Afirma ainda que, no Estado

social, os interesses coletivos da sociedade são representados através dos partidos

políticos e dos grupos de pressão. 113

Entre as diferenças existentes entre essas duas espécies de categorias

que funcionam como canais situados entre o cidadão e o Estado, pode-se traçar o

seguinte quadro comparativo:

110 CLI~VE, Emerson Merlin. Op. Cit., p. 92.
111 BONAVIDES, Paulo. A SOCIEDADE E O ESTADO. In "CIÊNCIA POLÍTICA". São Paulo: Malheiros,
1994, 10a ed., p. 60.
112 apud AZEVEDO, Márcia Maria Côrrea de. PRÁTICA DO PROCESSO LEGISLATIVO - Jogo
Parlamentar: Fluxos de Poder e Idéias no Congresso - Exemplos e Momentos Comentados."
113 DUVERGER, Maurice, WOESSNER, J., KRUEGER, H. Apud BONAVIDES, Paulo. OS GRUPOS DE
PRESSÃO E A TECNOCRACIA. In "CIÊNCIA POLÍTICA". São Paulo: Malheiros, 1998, 10a ed., pp. 426/444.
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PARTIDOS POLlTICOS: GRUPOS DE PRESSAO

Buscam a conquista do poder. Seus Atuam sobre o poder de forma Transitória.

Objetivos são permanentes. Sua interferência se esgota quando o poder

público adota a lei ou medida pretendida.

Têm visão política mais larga. As suas perspectivas ou funções são

apenas parciais.

Estão mais voltados para os interesses Estão mais voltados para os interesses

erais. particulares.

;ssumem a forma de organização no Assumem formas de organização no

::stado. campo social.

~epresentam os cidadãos no Estado. Representam os interesses diferenciados

~ da sociedade.

êm responsabilidade política definida, Influem no poder sem responsabilidade

m Programa exposto à sociedade. política e seus objetivos, na maioria das

vezes, não estão claros para a opinião

pública.

Nos Estados Unidos da América, os grupos de pressão funcionam à

+aneira de empresas com rica especialidade, organizando-se sob a forma de lobbies e

- ja atividade já foi institucionalizada.

Sobre a forma de pressão exercida pelos lobistas junto aos partidos

liticos, comenta PAULO BONAVIDES:
"A pressão sobre os partidos visa de preferência aos parlamentares de modo individual. O

lobbyist ou agente parlamentar do grupo procura convencer o deputado das boas razões de um

projeto de lei, oferece-lhe farto material demonstrativo de que se trata de matéria de interesse

público, ministra-lhe os argumentos para o debate ou a justificação de voto e torna c/aras as

implicações que a posição por ele adotada poderá ter no futuro de sua carreira parlamentar ." 114

É importante acrescentar que grupos de interesse, grupos de pressão e

lobby são coisas distintas. Os primeiros representam, nas lições de BEL0115
, o conjunto

114 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p. 433.
115 BELO, Manoel Alexandre Cavalcante. A TEORIA GERAL DOS GRUPOS DE PRESSÃO. In "OS
GRUPOS DE PRESSÃO E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO". Tese
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de forças organizadas e ativas da sociedade. Os segundos são espécies do primeiro,

que exercem pressão política. Por sua vez, os últimos, são organizações comerciais

altamente técnicas e a serviço dos grupos de pressão para atuar no processo político.

Não obstante as diferenças existentes entre os partidos políticos e os

grupos de pressão, ambos têm como característica comum, segundo BELO, o fato de

ambos "constituírem categorias interpostas entre a sociedade e a política, servindo de

ponte ou de canal entre as duas." 116

No Brasil, onde a ação dos lobbies não foi regulamentada, mas se faz

presente constantemente nos corredores do parlamento, houve uma grande pressão

por parte da entidade promotora do primeiro projeto de lei de iniciativa popular,

aprovado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - através de sua

Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e dos meios de comunicação, visando preparar a

opinião pública sobre o objeto do projeto de lei.

A capacidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de haver

mobilizado a sociedade brasileira em torno do projeto de iniciativa popular, deve-se ao

fato de se tratar de uma das entidades mais organizadas do País, além do apoio de

grande número dos seus adeptos.

Com efeito. A lei de n.? 9.840, por ela patrocinada, constitui uma das mais

arrojadas e bem organizadas ações em termos de participação popular de que se tem

notícia. Somente se assemelha às ações empreendidas para aprovação das emendas

populares propostas durante o processo de elaboração da Constituição de 1988. Basta

citar que o projeto resultante da Campanha da Fraternidade de 1996 foi dividido pelos

organizadores em quatro etapas.

A primeira correspondeu à pesquisa aplicada junto à população e a

realização de audiências públicas a fim de coletar depoimentos em vários recantos do

Brasil.

A segunda etapa do projeto significou a elaboração do projeto de lei de

iniciativa popular, por um grupo de trabalho constituído pela Comissão Brasileira de

Justiça e Paz e a coleta de assinaturas exigidas pela Constituição.

defendida e aprovada em 08/06/78, para obtenção do grau de Mestre, na Universidade Federal de Santa
Catarina, pp. 45/48.
116 BELO, Manoel Alexandre Cavalcante Belo. Op. Cit., pp.49/50.
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A terceira etapa correspondeu à entrega do referido projeto de lei à

presidência da Câmara dos Deputados, bem como pela sua rápida tramitação e

aprovação pelo Congresso Nacional.

A quarta etapa traduz-se na criação de comi ês em favor da lei 9.840

visando fiscalizar o seu cumprimento e fiscalizar a s a aplicação pelos juizes e

promotores eleitorais.

Com alto teor ideológico e voltada para a de esa dos interesses éticos e

morais da sociedade brasileira, a Conferência Nacio ai os Bispos do Brasil - como

uma das entidades civis de maior representativida e do povo brasileiro, teve uma

participação fundamental na vitória do projeto de lei e i iciativa popular, a exemplo do

que ocorreu durante a fase de elaboração do proje o a Constituição Federal de 1988.

Nas duas oportunidades, a entidade soube expressa, de forma responsável e sempre

buscando o interesse público, os anseias do po o rasileiro, junto ao parlamento.

A propósito, a forma como os g s de pressão atuam junto ao poder

legislativo é também explicada pelo professo P U O BONAVIDES:
"Quanto ao poder legislativo, os métodos de essão se exercem sobre ele talvez com mais

facilidade, sobretudo nas comissões paria e es. Com efeito são as comissões órgãos por

excelência que têm merecido a preferência dos pos. Ali podem eles concentrar todo o peso de

sua influência sobre deputados em número bas ante reduzido, pois as comissões sempre são

pouco numerosas e com a vantagem de q e a função daqueles deputados constitui a chave do

processo legislativo. A sorte das leis, onde o parlamento ainda legisla, se decide menos no

plenário do que nas comissões técnicas de cada câmara. " 117

Mas a pressão exercida pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz não se

esgotou com a vigência da lei em análise, continua a pressionar o Poder Judiciário, a

quem incumbe aplicar e dar efetividade às leis.

Foi a partir do lançamento do projeto denominado "Combatendo a

Corrupção Eleitoral", em fevereiro de 1997, em continuidade à Campanha da

Fraternidade de 1996, intitulada "Fratemidade e Política", que a Conferência Brasileira

dos Bispos do Brasil - CNBB - através de um de seus órgãos - a Comissão Brasileira

de Justiça e Paz - começou a convencer a opinião pública brasileira, os membros do

parlamento e a imprensa da necessidade de se coibir a prática que se tornou comum

117 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p. 433.
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no processo eleitoral brasileiro: compra de votos.

No poder legislativo brasileiro, a pressão exercida pelas entidades que

apoiaram o projeto foi de grande eficácia, principalmente nas Comissões responsáveis

pela declaração de constitucionalidade e legalidade do projeto, tanto da Câmara dos

Deputados, como da do Senado.

Até a Constituição de 1967, apenas o Poder Executivo e o Poder

legislativo detinham legitimidade para iniciar o processo de elaboração das leis. Com o

advento da Constituição Federal de 1988, a sociedade passou a ter legitimidade para

deflagrar o processo legislativo de leis complemen ares e ordinárias.

Ao instituir a democracia participa iva, a Constituição Federal de 1988

resgatou o pluralismo jurídico, valorizando as en idades associativas e os sindicatos,

por exemplo colocando-os entre o Estado e o indivíduo.

Com a forma de Estado brasileiro adotado pela Constituição atual

Estado Democrático de Direito - cujos pri cípios são o pluralismo, a cidadania, a

dignidade da pessoa humana, a soberania popular e como objetivo a sociedade livre

justa e solidária, abriu-se a possibilidade de tomar acessível a participação dos

cidadãos no poder legislativo.

Assim, a produção jurídica deve ser o resultado de um diálogo

participativo entre aqueles que exercem funções públicas e os membros da sociedade.

Nesse mesmo sentido, SílVIO DOBROWOSKI:
"Se a Constituição autorizou o trabalho dos grupos de pressão (Iobbies) junto ao Parlamento,

quando facultou às entidades associativas a representação extrajudicial dos seus filiados (artigo

5°, XXI), quaisquer grupos, por meio de iniciativa popular, terão recurso para fazer as Casas

Legislativas se definirem acerca de matérias do seu interesse, bem como, pelo referendo,

oportunidade para vetar os projetos legislativos, quando Ihes pareçam prejudiciais." 118

A idéia de participação popular nas funções públicas significa a tentativa

de pôr a termo a velha dicotomia, Estado-sociedade civil. A propósito, a expressão

sociedade civil é alvo de críticas, preferindo JOEl JOSÉ CÂNDIDO a utilização do

termo sociedade organizada. Argumenta esse autor que, na fase atual de regime

democrático de Estado de Direito, não tem mais razão de ser o emprego da expressão

116 DOBROWOLSKI, Sílvio. O PLURALlSMO JURíDICO NA CONSTITUiÇÃO DE 1988. Revista de
Informação Legislativa, Brasília, Ano: 29. N. ° 115, jul/set. 1992, pp. 219/228.
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sociedade civil bastante utilizado durante o regime militar, de cunho eminentemente

ideológico e discriminatório. 119

Não obstante respeite essa posição doutrinária, a expressão sociedade

civil é consagrada, motivo pelo qual optamos pela sua utilização. Através da

participação efetiva do povo, há um retorno embora que parcial à liberdade políticas dos

antigos, sem a exclusão da maioria da população e de forma mais ampla nos diversos

níveis e setores do poder, a exemplo do que ocorreu durante a elaboração do projeto

de Constituição.

Graças à mobilização da população brasileira que atingiu um considerável

grau de maturidade, no que diz respeito ao exercício da cidadania, expressa na luta por

eleições diretas, em 1984, em defesa de uma Assembléia Nacional Constituinte livre e

soberana, em 1987 e a vitória de haver conseguido incluir, no Regimento Interno da

Assembléia Nacional Constituinte, um mecanismo de participação popular - a emenda

popular - a iniciativa popular surge como um novo espaço público reconhecido pela

constituinte de 1988 à sociedade civil brasileira, ao lado dos institutos do referendo e do

plebiscito.

o instituto em análise possui uma peculiaridade que serve de impulsão

aos interesses da sociedade: a subscrição dos eleitores no Projeto de Lei.

Esse simples fato por si só impressiona. Para comprovar, compare-se um

Projeto de Lei subscrito por um parlamentar ou um grupo de parlamentares, ou pelo

representante do poder executivo e um projeto subscrito por milhares de pessoas de

todas as camadas sociais, sem qualquer distinção ou preconceitos, tais como donas de

casa, executivos, analfabetos etc.

Embora o processo de reunião das assinaturas exigidas para a iniciativa

popular seja bastante difícil, o que envolve uma grande dedicação da entidade

patrocinadora na conscientização e mobilização da sociedade para abraçar o Projeto,

dificilmente ela servirá de instrumento de interesses corporativistas, tal como ocorre

com os lobbies.

O instituto da iniciativa popular, vislumbrado sob o aspecto sociológico,

apresenta o conjunto de fatores reais que movimentam os legisladores, bem como a

119 CÂNDIDO, Joel José Cândido. "Inelegibilidades no Direito Brasileiro". Bauru/SP: EDIPRO, 1999, p. 28.
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forma como estes se comportam quando estão no exercício de sua função legislativa.

Nessa ótica, segundo NELSON DE SOUSA SAMPAIO, indaga-se como

surgem os projetos de lei e a influência sobre eles exercida pela opinião pública, as

crises sociais, os grupos de pressão, os acordos de partidos e outros fatores sociais e

assim se estaria fazendo a "sociologia do processo legis/ativo", o que se recomenda

falar em conduta ou comportamento legis/ativo.

A disputa pelo poder, à semelhança de um jogo, tem suas regras próprias.

Os membros da sociedade, se pretenderem participar efetivamente desse "jogo

parlamentar", precisam dominar as regras de funcionamento do parlamento, pois a

Constituição de 1988 legitimou os cidadãos para a proposição de projetos de sua

iniciativa, a fim de se criar e/ou alterar as leis.

Compreender o "jogo parlamentar'" não significa somente dominar as

normas e procedimentos que regem o processo de elaboração das leis, o que exige

uma simples leitura do ordenamento jurídico da Constituição e do regimento interno da

Casa parlamentar. Exige mais do que isso. Nas palavras de RCIA MARIA CORRÊA

DE AZEVEDO, é preciso compreender os meandros do jogo político. Nas palavras da

autora:
"É preciso compreender os movimentos e articulações necessárias ás atividades parlamentares

de elaboração dos produtos legislativos, a definição de quem são seus participantes legítimos,

as normas e processos, os acessos permitidos, as relações entre os Poderes, enfim, as

características reais do sistema político, que delineiam a forma de governo e a natureza da

Democracia representativa neste país. ,,120

É na finalidade das ações onde reside a diferença entre as entidades da

sociedade civil e os lobbies que atuam no 'Jogo parlamentar'.

Os lobbies são as ações promovidas por pessoas ou entidades

(associações ou empresas) que, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo,

defendem interesses de grupos com visão corporativa. Limitam-se, portanto, a defender

objetivos que Ihes são específicos, procurando influenciar nas deliberações

parlamentares, geralmente para preservar interesses econômicos.

Nos Estados Unidos da América a sua influência é tão grande que são

120 AZEVEDO, Márcia Maria Corrêa de. "PRÁTICA DO PROCESSO LEGISLATIVO - Jogo Parlamentar-
Fluxos do Poder e Idéias no Congresso - Exemplos e Momentos Comentados". São Paulo: Ed. ATLAS,
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considerados a terceira Casa do Congresso Nacional. 121

Os lobistas agem sempre de forma bastante organizada e definem

estratégias para conquistar seus desideratos.

Distintamente, a sociedade civil objetiva o interesse público, o controle e a

fiscalização do Estado e a percepção crítica do poder.

Mas a sociedade civil nem sempre está ou age de maneira organizada.

A semelhança entre a iniciativa popular, como instrumento de pressão da

sociedade ante o parlamento e o lobbie é que, uma vez regularizada a prática deste

último, em ambos os espaços os atores que dele participam agem de forma franca, com

armas limpas, o que afasta ou ao menos inibe a compra de consciências pelo poder

econômico.

Ademais, através da iniciativa popular a sociedade toma pública e

transparente as suas idéias, até mesmo porque para mobilizar milhares de cidadãos em

torno do objeto do Projeto de Lei, é necessário expô-Ias de forma que atinjam o maior

número de brasileiros possível, uma vez que, quanto maior for este número, mais força

e legitimidade terá perante o parlamento.

Fazendo um estudo comparativo da iniciativa popular, RAUL MACHADO

HORTA assinala que a doutrina italiana vê o instituto como instrumento constitucional a

serviço de grupos minoritários sem expressiva representação no parlamento,

considerando que as correntes majoritárias encontram nos partidos políticos a forma de

representar seus interesses.

Nesse contexto, a iniciativa popular constitui-se em elemento de oposição,

equilibrando o peso dos que detêm o controle de a iniciativa das leis. 122

A iniciativa popular é assim um instrumento lícito e altamente legítimo da

sociedade civil defender os seus interesses e atingir seus objetivos. Através dela a

sociedade atua no plano institucional, sem deixar de lutar e agir sempre fora dele, pois

foi graças a essa ação que conquistamos o reconhecimento, pelo texto constitucional,

dos instrumentos de participação popular.

2001, p. 15.
121 AZEVEDO, Márcia Maria Corrêa de. Op. Cit., p. 95.
122 HORTA, Raul Machado. O PROCES_SO LEGISLATIVO NAS CONSTITUiÇÕES FEDERAIS
BRASILEIRAS. In "REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA". Brasília: Ano 26, nO101, Jan/mar, 1989,
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Com efeito. A sociedade civil tem maiores condições de aproximar os

fatos reais da vida para o Parlamento, tal como ocorreu com o projeto que ensejou a

edição da Lei n.? 9.840/99.

Expressou boa parte da sociedade civil brasileira naquele documento o

que lhe afetava mais e necessitava de ser extirpado: a corrupção eleitoral.

Mas é importante afirmar que a pressão da sociedade civil, na iniciativa

popular, não se limita à fase de proposição do Projeto, q e ocorre com a simples

entrega à Câmara dos Deputados. O mais importan e é o aco pa hamento do mesmo

em cada fase do processo legislativo, notadamente duran e as ases de discussão e

aprovação, numa permanente fiscalização do poder legislativo.

Foi o que se verificou durante os debates do proje o de lei de iniciativa

popular aprovado pelo Congresso Nacional. A pressão popular, i cI sive com a

presença marcante dos representantes da principal entidade patrocinadora do projeto

de lei, exerceu importante influência na sua aprovação. Para exempli car, cite-se o

trecho das palavras do Senador paranaense, ROBERTO REQUIÃO:
"Quero deixar bem claro que vou votar favoravelmente na Comissão e no plenário ambém. Mas

quero esclarecer que há um certo constrangimento que me impede de exercer a minha função

legislativa, porque estou sendo forçado a aprovar um projeto, ao qual me encontro constrangido -

não muito docemente, porque é um constrangimento via opinião pública inclusive _ (...r123

Todas essas considerações são feitas levando em conta uma exigência

fundamental: a real educação como direito de todos, tal como está consignada na

Constituição Federal e que o povo brasileiro necessita para fazer germinar e aumentar

a sua educação para a cidadania.

A iniciativa popular é instrumento de acesso direto do cidadão ao Poder

l...egislativo ou forma de exercer sobre ele o controle social. A iniciativa popular é a

efetiva vox populi no parlamento.

São várias as barreiras impostas pelas classes dominantes e pelos que

estão exercendo o poder, para que não se concretize, no Brasil, o efetivo exercício da

idadania.

J.24.
23 COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL - Transcrição do primeiro projeto de Lei de Iniciativa

:>opular aprovado pelo Congresso Nacional. Centro de Documentação e Informação da Câmara dos
Deputados. Brasília, 1999, p. 56.
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Só para exemplificar, citem-se as razões de veto proferidas pelo

Presidente da República, quando por ocasião da sanção do Código de Defesa do

Consumidor, que no inciso IX do seu artigo sexto, previa a participação dos

consumidores na formulação de políticas que os afetassem.
"O dispositivo contraria o princípio da democracia representativa ao assegurar, de forma ampla,

o direito de participação na formulação de políticas que afetam diretamente o consumidor; o

exercício do poder pelo povo se faz por intermédio de representantes legitimamente eleitos,

excetuadas as situações previstas expressamente na Constituição (CF, art. 14, I), acentue-se que

o próprio exercício da iniciativa popular no processo legislativo está submetido a condições

estritas (CF, art. 61, §20)." 124

Observa-se nas razões de veto a clara manifestação de pensamento no

sentido de colocar a nível secundário e sob o controle da democracia representativa a

democracia participativa. A soberania popular fica dessa forma regrada, dependente da

vontade dos representantes.

4.2 A iniciativa popular como instrumento do direito de resistência.

Segundo MONTESQUIEU, o homem tende, por natureza, a abusar

quando exerce o Poder. A realidade não se mostrou distante do que afirmou o teórico

francês ainda no século XVIII, período que fixa a transição da irresponsabilidade dos

governantes - governo dos homens - para a responsabilidade dos detentores do poder

- governo das leis.

Através do princípio da legalidade, a ser observado quando da prática dos

atos da administração pública, procurou-se impedir aos administradores a prática de

atos ilegais ou abusivos, fixando a competência, a forma e o objeto dos atos

administrativos.

Mas o princípio da legalidade mostrou-se insuficiente para conter os

excessos praticados no exercício das funções públicas. Daí a lei haver concedido aos

governados formas e instrumentos de controle dos governantes, a exemplo da ação

124 Lei n.? 8.090/90 - Código de Defesa do Consumidor. Razões de veto.
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civil pública, da ação popular, entre outros, trazendo ao cenário político outro elemento

considerado fundamental ao controle do Estado: a participação popular.

Foi o que ocorreu em relação à primeira lei de iniciativa popular brasileira.

O fato social que a originou foi a prática nefasta de "compra de votos" tornar-se tradição

no processo eleitoral brasileiro. Embora essa conduta seja tipificada como crime no

Código Eleitoral - artigo 299 - na prática, as penalidades, quando aplicadas, são

mínimas, incapazes de coibir esse ato.

O nosso ordenamento jurídico-eleitoral, campo de incidência da primeira

lei de iniciativa popular, no Brasil, mostrava-se insuficiente, até o advento da referida lei,

para conter o abuso do poder econômico elou político nas campanhas eleitorais. Na

verdade, a maioria dos candidatos a cargo eletivo sempre fez pouco caso das leis e do

poder judiciário eleitoral, em desprestígio da cidadania e da democracia.

De igual forma, a Constituição Federal de 1988 não previu qualquer

sanção de natureza política para os membros do parlamento, que exorbitem das suas

funções, ou que descumprem os compromissos assumidos com seus eleitores durante

a campanha eleitoral. No Brasil, o mandato não é imperativo, pelo contrário, o

representante goza de total liberdade no exercício de seu munus.

Assim, com a traição aos ideais do partido e às obrigações assumidas

com a sociedade, pelo candidato, resta aos representados aguardar nova eleição para

rejeitar o representante que não cumpriu eticamente o seu mandato.

A relação promíscua dos membros do parlamento com o poder executivo,

adas as regras próprias do poder, traz como resultado algumas leis injustas e

pressivas para os governados e o poder judiciário, a quem cabia frear tais leis, quando

rovocado, não tem exercido o seu papel de guardião da Constituição, salvo raras

exceções.

Quando os governantes, mesmo gozando de legitimidade na origem, ou

seja, posto que foram eleitos pelos governados, como no Brasil, cometem abusos no

exercício do poder, e as leis que formam a ordem jurídica são ineficazes para coibir o

arbítrio, a doutrina reconhece três formas pelas quais é dado ao povo o direito de

assumir uma posição ativa, face à tirania: a oposição às leis injustas, a revolução e a
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resistência. 125

Como as duas primeiras formas não interessam ao presente trabalho, há

que se considerar apenas a última modalidade: a resistência.

HARIAU baseia a resistência na idéia de legítima defesa individual. Assim,

se os governantes concretizam agressões injustiças contra a sociedade, é licito aos

cidadãos exercer o direito de legítima defesa. 126

Todavia, para ARTHUR MACHADO PAUPÉRIO, seguindo as lições de

GEORGES BORDEAU, o que fundamenta o exercício de resistência é o direito que o

corpo político tem de proteger a ordem estabelecida, adequando-o ao bem da

coletividade. Dessa forma, o justo título que baseia o direito de resistência estaria não

no indivíduo - teoria subjetivista da legítima defesa - mas nos elementos da ordem

soclal parantidos pela própria ordem estabetecída."?

Consideradas insuficientes as leis eleitorais brasileiras, legaliza-se a

injustiça e a opressão: no processo eleitoral brasileiro a grande maioria dos mandatos

populares não são conquistados com base nos programas dos partidos ou nos ideais

do candidato, mas são comprados pelos candidatos que fazem uma verdadeira orgia

nos gastos de campanha e não encontram um poder judiciário estruturado e capaz o

bastante para punir os infratores.

Nesse contexto, a iniciativa popular assume um importante canal

institucional democrático, oferecido pela Constituição Federal para o exercício do direito

de resistência coletiva, dado o caráter pluralista desse instrumento.

O princípio da proporcionalidade também é objeto de estudo e deve ser

observado quando do emprego do direito de resistência. Parafraseando GEORGES

BURDEAU, se, por exemplo, uma mudança de legislação pode ser obtida através da

iniciativa popular, não se admite que se faça através de medidas de resistências

violentas. 128

Aponta ainda a doutrina política duas formas de tirania: a primeira

125 PAUPÉRIO, Arthur Machado. ° Chamado Direito de Resistência como Resultante Natural da
Insuficiência das Sanções Jurídicas Institucionalizadas. In: "TEORIA DEMOCRÁTICA DA
RESISTÊNCIA". Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 1997, p. 1.
126 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Op. Cit., pp. 9 e 10.
127 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Op. Cit., p. 16.
126 TAILLE, Maurice de Ia. Apud PAUPÉRIO, Arthur Machado. Op. Cit., p. 21.
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considera o título que detém o governante; a segunda, leva em conta a origem do

poder. Na primeira, o governante não tem justo título para assumir o poder, haja vista a

ausência de consentimento dos governados; na segunda, não obstante detenha justo

título quanto à origem do poder, comete abuso no seu exercício. 129

Quanto às formas que a resistência pode expressar cite-se, entre as

várias apresentadas pela doutrina política, a seguinte classificação: a) resistência

passiva, através da qual se nega obediência às leis injustas; b) resistência ativa à mão

armada, pela qual opõe-se pela força à execução de uma lei; c) rebelião, que implica

em tornar a ofensiva contra autoridade, de onde advém a lei; d) resistência ativa legal,

por meio da qual se exige, por meios legítimos, previstos ou não na legislação, a

revisão da lei. (grifei)

No Brasil, desde que o atual Presidente assumiu o cargo pela primeira

vez, sob o argumento de que a Constituição Federal de 1988 tornava o país

ingovernável, a Carta Política sofreu mais de trinta emendas ao seu texto.

Como se não bastasse, no primeiro governo do atual mandatário da nação

- período compreendido de janeiro de 1995 a dezembro de 1998 - foram editadas 160

medidas provisórias, tendo havido 1750 reedições e apenas oitenta e duas delas foram

convertidas em lei. 130

No segundo governo do atual mandatário da nação, período que vai de

janeiro de 1999 até a data atual, foram editadas 104 e reeditadas 2.468 e apenas

dessas espécies normativas foram convertidas em lei, perfazendo um total de 5.513

medidas provisórias, ante um Congresso Nacional inerte no exercício da sua função

legislativa e ultrapassando a pior crise moral da sua história.

Ora o poder executivo peca por excesso, substituindo os interesses

nacionais pelos objetivos dos grandes grupos econômicos estrangeiros, ora o poder

legislativo peca por omissão, perdendo a noção de sua finalidade, desinteressando-se

pela sua principal missão que é legislar.

Assim, o que seria o objetivo natural do exercício do poder - bem comum

- no Brasil, tem sido substituído pelos fins individuais e particulares dos governantes.

129 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Op. Cit. p. 10.
130 <http://www.planalto.gov.br/>. Visitado em 29 de outubro de 2001.
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Se os poderes legislativo e executivo brasileiros são legítimos quanto à

investidura - embora esta seja questionável, devido ao abuso do poder econômico e/ou

político no processo eleitoral - o exercício desses poderes têm se desgarrado da

verdadeira finalidade, que é o bem público, o que os torna ilegítimos.

Não se admite mais, nos tempos atuais, assumir o cidadão a posiçao

exclusivamente defensiva, como forma de resistir ao poder arbitrário. A liberdade, hoje,

exige a participação de cada um que, reunida com outras, formam a participação de

todos, nas várias esferas e áreas do poder.

É na cidadania ativa que o homem atinge o auge da dimensão política.

Através dela é que ele vai se sentir realmente livre.

A dignidade humana, sem o reconhecimento do Homem no mundo

político, torna-se mera abstração, despido de eficácia. 131

Nesse contexto, a iniciativa popular vem em socorro da sociedade civil,

ão somente como forma de resistência legal, mas também legítima para exigir a

evisão de leis injustas e opressivas, a exemplo do que ocorreu com a defesa do projeto

que desaguou na primeira lei de Iniciativa Popular, aprovada pelo Congresso Nacional

e em plena vigência.

A iniciativa popular assume um importante canal institucional democrático,

oferecido pela Constituição Federal para o exercício do direito de resistência coletiva,

ado o caráter pluralista desse instrumento.

A propósito, cabe relembrar que a luta da sociedade civil por canais

stitucionais de participação, durante o processo constituinte de 1987, conseguindo

emplacar, no regimento interno da Assembléia Nacional Constituinte, o instituto da

emenda popular, trata-se de exemplo típico de resistência constitucional coletiva.

Destarte, a iniciativa popular se desenvolve segundo as leis

constitucionais e ordinárias e assume o status de garantia política, em favor da

ociedade, face o poder opressor ou injusto, venha ele de qualquer das esferas:

judicial, executiva ou legislativa.

O direito material de resistência, implícito no §2° do art. 5° da Constituição

131 FERRAZ, Tércio Sampaio. Apud GARCIA, Maria. "DESOBEDIÊNCIA CIVIL - DIREITO
FUNDAMENTAL". São Paulo: RT, p. 121.
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Federal de 1988, encontra na iniciativa popular uma das formas de garantia de o

cidadão arrostar o poder arbitrário, através da elaboração de leis. Esse instituto assume

a feição de. instrumento constitucional, a exemplo de outras garantias constitucionais

coletivas, como o mandado de segurança coletivo, guardadas, obviamente, as devidas

distinções.

Nesse aspecto, a eminente professora ROSA GARCIA vê o direito de

petição como a única medida de proteção das prerrogativas da cidadania, utilizável

para exigir a revogação ou a alteração da lei.132 Aí também deve ser acrescentada a

iniciativa popular como técnica de proteção dos direitos inerentes à cidadania ativa, que

é a participação do povo no poder legislativo.

O próprio ordenamento jurídico nacional possibilitou ao cidadão - titular do

poder _do Estado - criar, alterar, ou revogar leis que violam a própria ordem

constitucional, desprezando direitos e garantias fundamentais. 133

Vislumbrar a iniciativa popular apenas como um direito político, tão

somente, é assumir uma posição passiva, o que não se coaduna com a cidadania ativa,

expressão da democracia participativa. Do contrário, deve-se considerar um verdadeiro

poder-dever do cidadão em intervir nos negócios do Estado.

A cidadania tem natureza dúplice: ao tempo em que significa direito

político, constitui-se em dever. Este aspecto é ressaltado por DALMO DE ABREU

DALLARI, para quem a obrigação do exercício da cidadania decorre da natureza

associativa da pessoa humana, bem como da fragilidade individual de o homem,

isoladamente, enfrentar o poder. 134

A cidadania é o grau mais elevado da liberdade. A cidadania exige

instrumentalização ampla e efetiva. É a cidadania um dos fundamentos do Estado

brasileiro - artigo 1°, inciso 11 da Constituição Federal.

A doutrina do Estado liberal limitou o conceito de soberania popular à

eleição dos representantes - legisladores e governantes -, assumindo o povo uma

atitude meramente formal - a cidadania passiva.

132 GARCIA, Maria, Op. Cit., p. 261.
133 PAUPÉRIO, Arthur Machado. "Teoria Democrática da Resistência" Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1991, 3a ed., p. 5.
134 DALARI, Dalmo de Abreu. "Direitos Humanos e Cidadania". São Paulo: Ed. Moderna, 1998, p. 16.
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o Estado social exige a participação efetiva dos cidadãos - a cidadania

ativa -, principalmente no Brasil, onde o regime representativo resta descaracterizado,

há perda da autoridade da lei pelos governantes e onde impera a corrupção na

administração pública em todos os níveis.

É esclarecedor o conceito de cidadania oferecido por MARIA GARCIA:
"A cidadania se demonstra como a expressão política da liberdade, a liberdade no seu sentido

amplo significado, que vai alcançar a participação no exercício do poder, do governo, da

autoridade pública e, nessa dimensão encontra-se consagrada entre os fundamentos elencados

no art. 1° da Constituição." 135

A insuficiência da cidadania passiva - eleição dos representantes -

proposta do Estado liberal, revela-se insuficiente, nos tempos atuais, para expressar a

vontade popular. O regime representativo, ao invés de ser um meio, transformou-se um

fim em si mesmo, sendo necessário a ordem jurídica constitucional adotar mecanismos

para que a sociedade civil possa impor a sua real vontade.

A reação popular, através da utilização da iniciativa no processo

legislativo, dá-se, assim, dentro da própria ordem jurídica, como forma de legítima

defesa coletiva em face do regime representativo opressor. Esse fenômeno ocorre com

maior necessidade quando os membros do poder responsável pela feitura das leis

exorbitam no exercício da sua função, a exemplo do que acontece no Brasil, onde

alguns legisladores elaboram espécies normativas em causa própria.

A resistência exercida pelo uso do instituto em análise assume a forma de

resistência ativa legal, que implica a sociedade exigir, pelos meios legítimos, previstos

na legislação, a revisão ou revogação de leis consideradas injustas.

Alguns conservadores vêem riscos na democracia participativa, dada a

incapacidade técnica da sociedade para elaborar projetos de lei. Acentue-se que tais

riscos existem também na representação. Não são poucas as leis brasileiras com certo

teor conservador ou discriminatório, quando não tratando de assuntos fúteis.

Na prática, a sociedade civil brasileira iniciou bem a sua participação no

processo legislativo, quando elaborou o projeto de lei que resultou na Lei anticorrupção

eleitoral, trazendo à discussão da sociedade a ética na prática política.

Mais recentemente registre-se o projeto de lei de iniciativa popular no
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Estado do Paraná, em que se objetivou impedir a privatização da Companhia

Paranaense de Energia - Copel - a mais tensa defesa da sociedade civil em projeto de

sua iniciativa, inclusive com a invasão do plenário da Assembléia Legislativa e até

- físi t I t 136agressoes rsrcas en re par amen ares.

Os parlamentares, enquanto membros de um poder, podem vir a praticar

abusos na sua função principal que é legislar.

Os princípios explícitos e implícitos no texto constitucional também são

vetores a serem observados pelo legislador de segundo grau, quando no exercício de

sua atividade legislativa. Somente para citar, atente-se para as cláusulas pétreas,

previstas no §4°, I, li, 111e IV do artigo 60 da Constituição Federal, que veda inclusive a

tramitação de projetos de emendas ao texto constitucional que objetivem a extinguí-Ias.

Do mesmo modo, o princípio da proporcionalidade, implícito na Constituição Federal,

impõe limites ao legislador ordinário.

Não funcionando o controle jurisdicional de constitucionalidade, que pode

adotar uma hermenêutica não compatível com os valores da sociedade, outra saída

não há, senão mudar a lei.

O desvio de poder legislativo, nesse aspecto, encontra na soberania

popular, via uso da iniciativa das leis, um mecanismo de resistência popular.

Através da iniciativa popular, busca-se um "diálogo" entre a sociedade e o

Estado. Diálogo porque não se esgotaram os instrumentos legais para a sociedade

reivindicar seus interesses, ou transformar as próprias leis que considere ineficazes ou

injustas.

Com a adoção da democracia participativa, a Constituição de 1988

pacificou a luta pelo exercício do poder entre os que governam e os que são

governados, para que não degenere numa guerra de todos contra todos, com todas as

armas. 137

135 GARCIA, Maria. "DESOBEDIÊNCIA CIVIL - DIREITO FUNDAMENTAL". São Paulo: RT, 1994, p. 121.
136 Jornal do Brasil, 16 de agosto de 2001.
137 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. "DO PROCESSO LEGISLATIVO". São Paulo: Saraiva, 2001, 4a

ed., p.10.
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CAPíTULO V
lEI N.o9.840/99: HISTÓRIA E EFiCÁCIA

Com a democracia particípatíva o político e o jurídico se

coagulam na constítuciorialidade enquanto simbiose de

princípios, regras e valores, que fazem normativo o
sistema, tendo por guia e chave de sua aplicação a
autoridade do intérprete; mas do intérprete legitimado

democraticamente enquanto juiz eletivo que há de

compor os quadros dos tribunais constitucionais.

(BONAVIDES, Paulo. TEORIA CONSTITUCIONAL DA

DEMOCRACIA PARTICIPA TIVA. São Paulo: 2001,

Malheiros, p. 40)
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5.1.Histórico.

A forma legal e legítima de os partidos e candidatos ganharem a simpatia

e o voto do eleitor deveria ser: a propaganda política partidária, durante os períodos

fora do processo eleitoral, destinada à transmissão de idéias, programas e realizações

dos partidos, além da discussão de temas político - comunitários, de interesse coletivo;

ou a propaganda política eleitoral, esta veiculada durante a campanha eleitoral, cuja

finalidade é de conquistar o voto do eleitor.

Todavia, a história do processo eleitoral brasileiro registra um dos piores

males, responsável pela ilegitimidade do regime representativo: o aliciamento de

eleitores através do abuso do poder econômico e/ou político praticado por grande parte

dos candidatos, durante o processo de escolha dos mesmos a cargos eletivos.

Essa prática ilegal e ilegítima, e que já se tornou tradição em nosso meio,

constitui um desrespeito à cidadania, pois o eleitor não se sente livre para exercer o

direito político de sufrágio, considerado por muitos doutrinadores o núcleo dos direitos

políticos. Ademais, essa reprovável conduta aniquila o princípio da igualdade, que

deveria nortear o acesso dos candidatos aos cargos públicos.

Assim, o povo, que deveria ser sujeito do processo político, transforma-se

em mero objeto do regime representativo. Como se não bastasse, não há qualquer

controle sobre os eleitos, que exercem seus mandatos sem estarem sujeitos a qualquer

processo de responsabilidade política, restando aos representados a espera das

próximas eleições para novamente emitirem seus julgamentos.

Apesar da existência de leis eleitorais que coíbem essa prática nefasta,

elas não têm sido suficientemente eficazes para evitar tal conduta. Além disso, a

estrutura do poder judiciário eleitoral de nosso país contribui para a aplicação deficiente

dessas leis.

Já no ano de 1985, a sociedade civil mobilizada em plenários e

movimentos que defendiam a participação popular na Assembléia Nacional Constituinte

de 1987, se preocupava com esse fenômeno e encaminhou ao Congresso Nacional um

projeto de lei para alterar a legislação eleitoral, com a finalidade de coibir o abuso do
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poder econômico nas eleições, o que não logrou êxito.

O assunto ressurgiu no ano de 1986, com a Campanha da Fraternidade,

promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, denominada de

Fraternidade e Política. Em abril de 1997, essa mesma entidade fez uma pesquisa em

nível nacional sobre a incidência do crime de compra e venda de votos.

A pesquisa feita durante essa campanha, apontou a compra de votos de

eleitores como um dos piores males do regime representativo, sendo responsável não

somente pela sua distorção, mas também pela exploração da miséria da população

economicamente pobre.

Constatada pela pesquisa essa prática em todas as regiões do país teve

início a um processo de conscientização da população sobre o tema, com a realização

de audíências públicas para ampliar a discussão (início de 1998).

O resultado dessa intensa mobilização em torno da corrupção eleitoral

redundou na apresentação de projeto de iniciativa popular, que foi o primeiro a ser

aprovado pelo Congresso Nacional, mas o segundo a tramitar no parlamento nacional,

desde a vigência da Constituição Federal de 1988, pois o primeiro projeto de iniciativa

popular a tramitar perante a Câmara dos Deputados refere-se à criação do Fundo

Nacional de Habitação Popular, que foi protocolizado em 19 de janeiro de 1992 e

atualmente se encontra na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos

Deputados. 138

Tem-se declarado que o povo é a fonte de onde emana todo poder. No

Brasil, o povo não tem sido o poder, pois pouco o tem exercido. Após treze anos de

vigência da Constituição cidadã, é que a sociedade brasileira se mobilizou e propôs, à

Câmara dos Deputados, o segundo projeto de lei de iniciativa popular, que surgiu com

intenção de moralizar o regime representativo, desde a sua origem - a escolha dos

candidatos - objetivando impor o mínimo de ética ao processo eleitoral.

O grande mérito dessa iniciativa da sociedade civil é que o projeto de lei

não serviu para a defesa de interesses corporativos, tão presentes em alguns projetos

de lei, mas objetivou corrigir distorções da democracia representativa, interesse de toda

138 Projeto de Lei (CD) 02710 de 1992. Autor: Deputado Nilmário Mirando (PT/MG). Co-autoria: Iniciativa
Popular. <http://www.camara.gov.br/>. Visitado em 29 de outubro de 2001.
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a sociedade civil.

Além de mostrar a real dimensão do valor do voto, o projeto de lei

aprovado prestigia mais ainda a função parlamentar, cujo mandato tenha sido

conquistado mediante um processo eleitoral transparente e ético.

As eleições do ano de 2000 significaram um marco na história política do

Brasil. Pela primeira vez os chefes do poder executivo federal, estadual e municipal

tiveram a oportunidade de serem reeleitos para o mesmo cargo, por força da Emenda

Constitucional n.? 16, de 1999.

Em face disso, criou-se uma expectativa no seio da sociedade brasileira

que vislumbrou a prática do abuso do poder econômico e do poder político nas eleições

daquele ano. O fato político - social que ensejou o presente projeto de lei foi o instituto

da reeleição dos chefes do poder executivo, nos níveis federal, estadual e municipal.

Havia a possibilidade de que esses candidatos viessem a usar da máquina

administrativa em favor de suas candidaturas ou dos seus candidatos, em razão da

desnecessidade de desincompatibilização do cargo, o que de fato aconteceu, além de

essa prática se tornar uma conduta tradicional no processo eleitoral brasileiro.

Não obstante o abuso do poder econômico ser conduta vedada pela

nossa legislação penal eleitoral - artigo 299 do Código Eleitoral, que a define como

crime - nunca houve uma efetiva aplicação desse dispositivo legal por parte do poder

judiciário eleitoral, pois além da dificuldade de se provar o elemento subjetivo do delito

- a intenção por parte do candidato de angariar voto, através de sua conduta - a pena

cominada prevista enseja a suspensão do processo, conforme prevê a lei dos juizados

especiais criminais.

Apresentou-se então o projeto de iniciativa popular à Câmara dos

Deputados, sob o patrocínio da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, órgão

pertencente à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a respeito do assunto. O

referido projeto recebeu o apoio de mais de sessenta entidades nacionais, destacando-

se entre estas, pela sua força perante o parlamento e a sociedade, a Ordem dos

Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa.

Alguns parlamentares demonstraram pessimismo em relação a esse

projeto, dadas as imperfeições de ordem técnica e até material. A exemplo da não
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vedação da boca de urna e a dúvida existente entre o que seria de interesse público,

representando a melhoria e o bem-estar da comunidade, e, de outro lado, o que

significam vantagens pessoais para os eleitores.

A referida lei trouxe, como principais inovações, na ordem jurídica

eleitoral, o seguinte: a possibilidade de cassação do registro ou do diploma de

candidato - punição de natureza administrativo-eleitoral - que praticasse a conduta de

captação de sufrágio.

Nas justificativas apresentadas ao projeto, considerou-se que essa

inovação visou dar maior eficácia devido à aplicação imediata da penalidade

administrativa, pois o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar nO64, de

1990, é mais célere do que o previsto no Código de Processo Penal, o que evitaria a

impunidade.

Ainda como importante inovação, o projeto de lei buscou punir com maior

rigor o uso da máquina administrativa, se utilizada em benefício do candidato. Antes,

essa conduta era punida apenas com a aplicação de multa. A partir da lei, há

possibilidade também de o candidato ter cassado o seu registro ou o seu diploma,

dependendo da fase de julgamento.

Previa também o projeto original o perdão judicial para os eleitores que

recebessem o bem ou a vantagem, desde que caracterizado o estado de necessidade,

o que pareceu um contra-senso dos patrocinadores do projeto, haja vista que

pretendiam conscientizar o eleitor acerca da importância do seu voto.

A redação do projeto original de iniciativa popular, era a seguinte:
"Projeto de Lei n." 9.504, de 30 de setembro de 1997 e altera dispositivos da Lei n." 4737, de 15

de julho de 1965 - Código Eleitoral. Arf. 1°. O ett. 41 e o §5° do arf. 73, ambos da Lei n. ° 9.504,

de 30 de setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

Arf. 41 - Constitui processo de captação de sufrágio, vedado por esta lei, doar, oferecer ou

prometer, o candidato ou alguém por ele, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, desde

o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 1.000 (mil) a

50.000 (cinqüenta mil) UFIRs, e cassação do registro ou do diploma.

'Arf. 73...

§5° - Nos casos de descumprimento dos incisos I, li, 11I, IV e VI do caput, sem prejuízo do

disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à
cassação do registro ou diploma. '
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Arf. 2°. O ert. 41 da Lei n." 9.504, de 30 de setembro de 1997, com sua redação primitiva, passa

a constituir o §4° do ert. 36 da mesma Lei.

Arf. 3°. O inciso IV do ert. 262 e o ett. 299, ambos da Lei n.° 4737, de 15 de julho de 1965 -

Código Eleitoral, passam a vigorar com a seguinte redação.

'Arf. 262.

IV - Concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas

hipóteses do srt. 222 desta Lei, e do ert. 41 da Lei nO9.504, de 30 de setembro de 1997.'

'Arf.299 ...

Parágrafo único. Se o juiz verificar, quanto ao eleitor, tratar-se de réu primário, cujo grau de

instrução e condição de necessidade material no momento do crime poder-lhe-ia ter reduzido a
capacidade volitiva de recusar a oferfa, promessa ou doação, conceder-Ihe-á perdão judicial.

Arf. 4°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Arf. 5°. Revogam-se as disposições em contrário." 139

No parlamento, o projeto original sofre as seguintes modificações:

I - a ressalva do disposto no artigo 26 da Lei 9.504/97, que abriu a

possibilidade de que existam abusos na doação de brindes de campanha;

11- a supressão da expressão "alguém por ele", que constava no projeto

original, o que permite que cabos eleitorais sejam os praticantes do ilícito sem que os

candidatos sejam responsabilizados, nos termos da lei 9.840, podendo ser alcançados

pelo Código Penal.

Na justificativa do projeto original, buscava-se cassar o registro do

candidato de forma rápida, ainda no período de campanha eleitoral, bastando que

ficasse comprovada no processo em trâmite perante a justiça eleitoral, a distribuição de

bens ou vantagens pessoais por parte do candidato, sem maior perquirição acerca das

suas intenções com essas ações.

Foi esse detalhe que o legislador se apegou e introduziu o elemento

subjetivo do tipo - com o fim de obter voto - na redação do texto do original, no que

desvirtuou bastante o projeto.

Uma das críticas que deve ser feita ao projeto inicial apresentado, e que

não foi observado pelos membros do parlamento, talvez de forma dolosa, foi a não

139 Projeto de Lei nO 1.517/99, de 18/08/99. CÂMARA DOS DEPUTADOS. "COMBATENDO A
CORRUPÇÃO ELEITORAL". Centro de Documentação e Informação. Coordenação de Publicações.
Brasília: 1999, p. 17.
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previsão de um rito processual específico para aplicar as novas sanções de caráter

administrativo-eleitorais ao infrator da prática de captação de sufrágio.

Apresentado o projeto à Câmara dos Deputados, deu-se início a uma

ampla divulgação da nova lei, inclusive com a criação de comitês para receber

denúncias durante o processo eleitoral.

Como já foi afirmado, a tramitação do projeto de iniciativa popular, que

objetivou combater a corrupção eleitoral, constituiu um fato inusitado no Congresso

Nacional, no que se refere às etapas do processo legislativo brasileiro, considerando

que, desde a sua entrada na Câmara dos Deputados, no dia 10 de agosto de 1999, até

a sua publicação no Diário Oficial, em 29 de setembro do mesmo ano, decorreram

somente trinta e cinco dias.

O motivo dessa celeridade atribui-se à natureza da lei eleitoral que, por

exiqência constitucional, para entrar em vigência, deve ser promulgada até um ano

antes da eleição, conforme exige o artigo 16 da Constituição Federal, que preceitua: {~

lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se

aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência." 140

Foi por este motivo que onze parlamentares adotaram o projeto,

subscrevendo-o, a fim de que permitisse que o mesmo iniciasse, de imediato, a sua

tramitação perante a Casa Legislativa, em virtude de que, no ato de entrega do projeto

ao então Presidente da Câmara dos Deputados, pelas entidades que _lideraram o

movimento popular em torno do seu objetivo, o mesmo continha apenas 952.314

assinaturas, número este inferior ao exigido pela Constituição Federal, que é de 1% do

eleitorado nacional, correspondente naquela oportunidade a um milhão e sessenta mil

assinaturas.

A respeito das dificuldades de reunir o número de subscrições ao projeto

de iniciativa popular na Itália, onde o número é bastante menor em relação ao exigido

pela Constituição brasileira, respeitando é claro, a proporção das populações dos dois

países, comenta MANOEL GONÇAVES FERREIRA FILHO sobre o fato da rara

utilização desse instituto:
"(...) Não é fácil reunir 50.000 e muito menos 500.000 assinaturas de eleitores para formalizar o

140 Artigo 16 da Constituição Federal do Brasil.
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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." 141

Do ponto de vista prático, ficaria mais fácil pedir a qualquer membro do

Congresso Nacional que tem legitimidade constitucional para iniciar o processo

legislativo, que apresentasse um projeto para inibir a compra de votos durante o

período eleitoral.

O caminho mais difícil, a iniciativa popular, o mais lento, em face das

exigências legais, teve naquela oportunidade e tem a vantagem de levar à sociedade a

discussão de temas considerados de grande relevância, o que constitui um processo

pedagógico de cidadania.

Somente em parte o constitucionalista tem razão. Para ilustrar os óbices

causados pelos requisitos constitucionais exigidos para a iniciativa popular, registre-se

que a coleta de assinaturas ao projeto de lei que resultou na Lei 9.840, durou um ano e

três meses.

As assinaturas constantes no projeto de iniciativa popular, têem que ser

acompanhadas dos dados constantes no título de eleitor: número, zona eleitoral, seção

e município. Essas dificuldades de ordem técnica, tais como recontagem e

autenticidade das assinaturas pela Câmara dos Deputados, o que levaria mais tempo e,

conseqüentemente, inviabilizaria o respeito às fases do processo legislativo antes do

prazo pretendido para a sua vigência, ensejaram que a tramitação do primeiro projeto

de lei popular, aprovado pelo Congresso Nacional, ocorresse através da iniciativa

parlamentar, fato que não conseguiu frustrar os responsáveis por sua elaboração.

Mas esse fenômeno não foi exclusivo desse projeto. Semelhantemente, o

projeto de lei n.? 02710, de 1992, de iniciativa popular, que cria o Fundo Nacional de

Moradia Popular - FNMP - e o Conselho Nacional de Moradia - CNMP - que ainda

tramita no Congresso Nacional, atualmente na Comissão de Finanças e Tributação,

também necessitou receber a subscrição de parlamentar - Deputado Federal

141 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Op. Cit., p. 145.
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NILMÁRIO MIRANDA, do Partido dos Trabalhadores, de Minas Gerais.

Assim, as duas experiências de iniciativa popular, no Brasil, em nível

federal, após a vigência da Constituição de 1988, foram frustradas, isto em termos de

preenchimento das exigências constitucionais e legais, pois ambos os projetos

tramitaram como de iniciativa parlamentar, não obstante a co-autoria de iniciativa

popular. Aliás.é o que ocorre, hoje, no processo legislativo brasileiro, após a criação da

Comissão Permanente de Legislação Participativa, em que a sociedade civil, não

obstante inicie o processo de elaboração das leis, é co-autora tanto na sua

deflagração, quando as suas sugestões são aprovadas pela referida comissão, quanto

no produto final do processo legislativo.

Por que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz escolheu o caminho mais

difícil -: o da iniciativa popular? A finalidade foi de cunho pedagógico sobre a população:

esclarecer, discutir, a fim de iniciar uma verdadeira revolução cultural no povo brasileiro:

o despertar de sua cidadania.

Pretendiam os redatores do projeto original, ao considerar a conduta como

infração de natureza administrativo-eleitoral e a previsão inclusive de cassação do

registro da candidatura, que a punição do candidato infrator da lei fosse feita de forma

rápida, pela justiça eleitoral, ao contrário do que ocorre no processo penal, cujo

procedimento é mais demorado, possibilitando, na maioria das vezes, a impunidade.

Assim, a previsão de cassação do registro ou do diploma do candidato

seria conseqüência mais eficaz do que a prisão penal do infrator.

As dificuldades de ordem técnica encontradas na Iniciativa Popular,

durante as fases de coleta de assinatura, entrega e tramitação do Projeto na Mesa da

Câmara dos Deputados, apontadas pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, foram as

seguintes:

I - em média, de cada 5 pessoas que se dispunham a assinar o projeto,

somente uma portava seu título de eleitor;

11 - a dificuldade da Câmara dos Deputados e do Tribunal Superior

Eleitoral em verificar a autenticidade das assinaturas constantes no projeto.

V - ampla divulgação da nova lei, inclusive com a criação de comitês

para receber denúncias durante o processo eleitoral;
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VI - seminário envolvendo os aplicadores da lei - juizes, promotores,

advogados e policiais.

Mas a experiência brasileira em relação à utilização da iniciativa popular,

pós-Constituição de 1988 - foi um pouco frustrada, pois, embora o projeto de lei que

criou a Lei n.? 9.840, haver sido sempre reconhecido como de autoria popular,

rigorosamente falando, assim não ocorreu, haja vista que, quando foi protocolado na

secretaria da Mesa da Câmara dos Deputados, possuía apenas 952.314 assinaturas,

número inferior ao exigido pela Constituição Federal, que, àquela época, correspondia a

1.060.000 de eleitores, tendo sido atingido, posteriormente, um total de 1.039.715 de

assinaturas, o que dispensava, inclusive, a verificação, pela secretaria da Mesa, do

cumprimento das exigências constitucionais e regimentais para a sua apresentação

(recontaqern e verificação das assinaturas constantes no projeto - art. 252 do

regimento interno da Câmara dos Deputados).

Este fato, por si só, comprova a iniciativa popular como instrumento de

pressão popular sobre os membros do poder legislativo.

Por este motivo, a Mesa da Câmara dos Deputados e os responsáveis

pelo projeto de lei popular decidiram que o mesmo tramitaria como projeto de iniciativa

parlamentar, como de fato ocorreu, sendo o mesmo subscrito, de início, por onze

parlamentares representativos dos partidos com assento na Câmara dos Deputados,

conforme demonstrado a seguir:

PARLAMENTAR: PARTIDO

Alberico Cordeiro PTB

Aldo Rebelo PC do B

Antônio Carlos Biscaya PT

Antônio Medeiros PFL

Arnaldo Faria de Sá PPB

Cabo Júlio PL

Fernando Gabeira PV

Gustavo Fruet PMDB
I
José Hermann Neto PPS
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Luiza Erundina PSB

Zulaiê Cobra Ribeiro PSDB
142

Sobre essa primeira experiência brasileira, vale registrar o depoimento do

principal responsável pela sua realização, o diretor da Comissão Brasileira Justiça e

Paz, entidade promotora do projeto de lei:
"A primeira lição dessa experiência é paradoxal: A iniciativa popular de lei, prevista na

Constituição, não existe, de fato. Ela precisa ser subscrita por, no mínimo, 1% do eleitorado

nacional, ou seja, mais de um milhão de eleitores. Mas, se o Congresso ou o Tribunal Superior

Eleitoral podem conferir quantidades, nomes e números dos títulos, dificilmente podem conferir

assinaturas. Sem essa verificação, uma lei de iniciativa popular poderá ser questionada pelo

primeiro cidadão por ela prejudicado. O que fazer para evitar esse risco? Esquecer que se trata

_ de uma iniciativa popular e apresentar o projeto pela mão de algum parlamentar. Urge portanto

corrigir essa frustrante insuficiência e assegurar a existência efetiva desse instrumento de

rtici -" 143pa tctpeçeo.

A intervenção popular na atividade legislativa se faz necessária, tantas

vezes quanto o poder representante revele-se insensível e incapaz de transmitir os

anseios da sociedade, principalmente quando o nosso ordenamento jurídico não prevê

formas de controle do povo sobre esse Poder, a exemplo do instituto do recall, previsto

na legislação de outros países.

A ausência desse instituto jurídico de controle sobre os membros do

parlamento reforça a necessidade de a sociedade utilizar a iniciativa popular, ora como

meio de reivindicar as suas aspirações, ora para revogar as decisões tomadas pelo

parlamento que contrariam os interesses da própria sociedade.

A lei de iniciativa popular, aprovada no Congresso Nacional, veio alterar a

legislação eleitoral- Lei n.? 9.504, de 1997, nos seguintes aspectos:

I - conceituou a conduta de captação de sufrágio para fins de cassação

do registro ou diploma de candidato que utilize dessa conduta para conquistar o

mandato popular;

142 Fonte: "COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL - Transcrição do primeiro Projeto de Lei de
Iniciativa Popular aprovado pelo Congresso Nacional". Centro de Documentação e Informação da
Câmara dos Deputados. Brasllia, 1999.
143 WHITAKER, Francisco. "Lições de Uma Vitória".
http://www.org.cbjp/corrupeleitoral/licõesdeumavitoria. Visitado em 29 de outubro de 2001.
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11- criou a penalidade de natureza político-administrativa eleitoral, para a

conduta de captação de sufrágio, antes prevista apenas como crime, o que tornava o

agente impune, dada a lentidão do processo penal;

III - pune o agente público ou o beneficiado com a prática da conduta,

com a cassação do registro ou diploma;

IV - inclui no artigo 262 do Código Eleitoral uma quarta hipótese de

propositura do recurso contra a diplomação.

As imperfeições de ordem técnica na lei suscitaram a resistência nos

tribunais eleitorais acerca dos seus objetivos, o que levou a justiça eleitoral a exigir, no

caso concreto, a prova inequívoca que a doação ou oferta do candidato tenha por

finalidade o voto do eleitor - relação de causalidade - e a presunção juris tantum em

favor do candidato eleito ou diplomado, na preservação do mandato popular. 144

E, quando as leis não são claras, são imperfeitas e imprecisas, recai sobre

o juiz a árdua tarefa de legislar.

Pretenderam as entidades promoventes desse projeto de iniciativa popular

que a referida lei desse maior eficácia ao poder judiciário eleitoral, possibilitando a

aplicação imediata das sanções nela previstas: multa e cassação do registro ou diploma

do candidato, conforme a fase de julgamento.

A conseqüência é que a efetividade da lei vem sendo bastante

prejudicada, face à jurisprudência que tem exigido, para configuração da infração, a

presença do elemento subjetivo.

Na prática, verificou-se que a adoção do rito previsto no artigo 22 da Lei

Complementar nO64/90 não atendeu ao objetivo de celeridade almejado na mens legis.

Optaram as entidades patrocinadoras do projeto pelo rito da ação de

investigação judicial eleitoral, prevista no artigo 22 da Lei Complementar n° 64, de

1990, que entendia célere, mas que, na prática, o poder judiciário eleitoral não tem

respeitado os prazos nela previstos. Esse fato criou, na jurisprudência especial, séria

controvérsia, o que prejudicou a total eficácia da lei de iniciativa popular.

144 "( ... ) Se isso aqui não está na lei, Sr. Presidente, é porque o legislador admitiu a possibilidade de fazer
essas doações, ajuda ou seja o que for sem a finalidade de obter voto. Desde que admita que não há tal
finalidade, não vejo como possa ser útil e eficaz o combate à corrupção" (Senador BELO PARGA -
PFL/MA, In Ob. Cit., p. 207.
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Forte corrente jurisprudencial entendeu que, ao adotar o rito previsto no

artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, não seria possível a cassação do registro ou do

diploma do candidato, devendo ser utilizadas para esses fins o recurso contra a

diplomação ou a ação de impugnação de mandato eletivo, o que levou alguns

parlamentares entenderem que se tratava de mais uma lei eleitoral inócua.

Entre as conseqüências positivas dessa lei, cite-se a conscientização da

sociedade sobre a prática da captação de sufrágio, o que inibiu os candidatos na

utilização desse expediente para se eleger.

Como imperfeições da referida lei, apontam-se:

1. A ressalva prevista ao artigo 26 da Lei 9.504, viabilizando a prática da

compra de voto através da doação de brindes;

2. Deixa ao arbítrio do magistrado a cassação do registro ou diploma do

candidato infrator;

3. A discussão e aprovação feita às pressas no Congresso Nacional, sem

que houvesse maiores reflexões para o seu aperfeiçoamento, resultante da pressão da

sociedade apoiada pelos meios de comunicação.

A aprovação da lei é apenas o ponto de partida. A sua eficácia depende

do trabalho posterior da sociedade, pressionando e fiscalizando as decisões do poder

judiciário. A eficácia da Lei n.? 9.840, é o tema que será tratado a seguir.

5.2. A efetividade da lei 9.840.

Na Teoria Constitucional da Democracia Participativa, do eminente

professor PAULO SO,NAVIDES, os membros do poder judiciário têm um valor

significativo, no sentido de tornar concreta essa espécie de democracia, desde que

prestigie os princípios e valores centrais do ordenamento jurídico, que se encontram

fincados no texto constitucional.

Nesse contexto, o juiz do Estado social, forma de Estado no qual está

inserida a democracia participativa, não pode ser mais o simples aplicador das leis -
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juiz boca da lei - mas o magistrado intérprete da Constituição, normatizador do caso

concreto - juiz boca da Constituição - legislador de terceiro grau que, valendo-se da

Nova Hermenêutica, encontra na Constituição Federal o início de sua tarefa

interpretativa. 145

Essa é a mesma opinião do eminente professor cearense, JOSÉ DE

ALBUQUERQUE ROCHA, segundo o qual, a partir da Constituição de 1988, os

membros do poder judiciário brasileiro devem assumir uma nova postura, face às

transformações de toda ordem ocorridas a partir da nova Carta Política, que modificou

substancialmente a estrutura do Estado brasileiro, que se apresenta com a forma de

Estado social participativo.

Nesse desiderato, há que se abandonar a velha hermenêutica do Estado

liberal •..que se restringe ao silogismo jurídico, formado pela tríade: fato, norma,

sentença. Se a lei apresenta paradigmas de aferição judicial da legalidade, a

Constituição Federal concede os princípios, que se impõem frente às regras. 146

O direito constitucional de participação, aqui preconizado, requer um

poder judiciário que assuma a condição de verdadeiro protetor da Constituição e da

democracia, valores tão aviltados pelas inúmeras medidas provisórias.

Ora, se a Constituição Federal optou pela forma de Estado social

participativo, assim cognominado pelo professor PAULO BONAVIDES, em que são

considerados como princípios cardeais a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a

soberania popular, a hermenêutica a ser observada pelos magistrados brasileiros

haverá de ser instrumento de mudança social, em que os valores e princípios

albergados pela Carta Magna devem ganhar o caráter de forma normativa.

Destarte, a nova hermenêutica, se aplicada pelos membros do poder

judiciário, terá uma importância fundamental na concretização da democracia

participativa.

Ao longo de todos os debates parlamentares, durante a fase de discussão

do projeto de lei de iniciativa popular, que culminou na lei n.? 9.840/99, uma das

145 BONAVIDES, Paulo. "TEORIA CONSTITUCIONAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA". São Paulo:
Malheiros, 2000, pp. 21/24.
146 Rocha, JOSÉ DE ALBUQUERQUE. A CONSTITUiÇÃO DE 1988: UM NOVO PAPEL DO JUDICIÁRIO.
In "ESTUDOS SOBRE O PODER JUDICIÁRIO", São Paulo: Ed. Malheiros, 1995, pp. 107/125.
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maiores preocupações dos membros do parlamento nacional foi com a deficiência do

poder judiciário eleitoral brasileiro, em enfrentar o abuso do poder econômico e/ou

político no processo eleitoral.

A justificativa do projeto de lei de iniciativa popular ressalta a intenção da

sociedade em conceder mais condições para que o poder judiciário eleitoral pudesse

coibir com maior eficácia a conduta de compra de votos. Antes da referida lei, a Justiça

Eleitoral não dispunha de meios rápidos para evitar que o candidato faça uso de meios

ilícitos para ser eleito tivesse cassado seu registrou ou diploma, fato que ocorria

normalmente quando o candidato já tinha cumprido seu mandato.

Nesse aspecto, os comentários a seguir feitos à aplicação da lei 9.840/99,

por juizes e tribunais eleitorais, têm a intenção de demonstrar se o poder judiciário

eleitoral tem correspondido, ou não, a essa expectativa.

O Tribunal Superior Eleitoral sempre teve dificuldade em caracterizar, no

caso concreto, o abuso do poder econômico no que diz respeito a identificar, dentre os

recursos utilizados pelos candidatos, os que configurariam simples uso ou abuso 147.

Essa dificuldade para os juízes eleitorais se apresenta maior ainda

quando está em jogo o gozo do mandato popular, direito político fundamental.

Dados recentes da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, entidade

responsável pelo projeto de iniciativa popular, que culminou na Lei n.o 9.840,

demostram como os juizes eleitorais têm aplicado a nova legislação.

No Estado da Paraíba, dois processos foram promovidos com base na

captação de sufrágio, contra dois prefeitos e candidatos à reeleição em duas

importantes cidades do Estado: Bayeux e Sousa. Contra ambos, tramitam ações de

impugnação aos seus mandatos eletivos, com base na Lei n.? 9.840, cujas condutas

enquadram-se no art. 41-A , ou seja, captação ilegal de sufrágio, consistentes nas

isenções irregulares do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, utilizando-se da

máquina administrativa com o fim de obter votO.148

Em nível nacional, até o mês de setembro de 2001, os dados

apresentados pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, promotora do projeto de lei de

147 Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. <http://www.tse.gov.br.>. Visitado em 29/10/2001.
148 Processos n.? s 2383 e 2352, Classe 15.
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iniciativa popular, são os seguintes:

rPrefeito candidatos à reeleição e cassados na primeira instância, com base

na Lei 9.840/99 e não conseguiram se reeleger:

Cidade: Estado:

Alto Parnaíba Maranhão

Imperatriz Maranhão

Jandira São Paulo

ICandidatos ao cargo de Vereador que tiveram seus registros cassados em

primeira instância:

Nome: Cidade: Estado:

Sílvio Péricles do Amaral Almeida, do PTB Alto Parnaíba MA

Deusdedith Ferrer, do PTB Alto Parnaíba MA

Eduardo Fernando da Conceição, do PTB São Félix BA

Daurimar Rainer Massa, do PSDC São Félix BA

Iva Monteiro, do PTB Fortaleza CE
149

Não obstante a ousadia de alguns membros do Ministério Público e do

Poder Judiciário, em pretender tornar efetiva a lei em análise, alguns juizes eleltorals

ainda continuam apegados à velha hermenêutica, mediante a qual o magistrado é mero

aplicador da lei, olvidando-se os princípios e valores insculpidos na Carta Magna.

Nesse sentido, certa corrente jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral

vem criado exigências não previstas na lei para a caracterização do abuso do poder

econômico e/ou político, no processo eleitoral: o nexo de causalidade entre os atos

praticados pelo candidato, tidos como ilícitos, e que tais fatos sejam potencialmente

relevantes para comprometimento da lisura e moralidade das eleições.

Com efeito. Até 1996, o Tribunal Superior Eleitoral não exiqra, para a

configuração do abuso de poder econômico, essa relação de causa e efeito entre o ato

e o resultado das eleições. Destaque-se o trecho do voto vencedor: "irrelevante para a

configuração da conduta proibida o volume ou a origem dos gastos não autorizados por
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lei ou a vantagem em votos eventualmente obtida. JJ 150

A partir de 1991, através do Acórdão n.? 12.043, de 22 de agosto, cujo

relator foi o então Ministro Pedro Acioli, reforçada pelo Acórdão n." 1.136C, em que foi o

Ministro Eduardo Ribeiro, passou-se a exigir, não somente a robustez na prova mas

também o nexo de causalidade entre os atos praticados e o comprometimento da lisura

e moralidade das eleições e, com base nesse precedente, a jurisprudência

predominante até hoje, no Tribunal Superior Eleitoral, tem reiteradamente decidido

dessa forma.

Parece que não foi essa a intenção do legislador constitucional, quando

previu nos §§9° e 10°, do artigo 14. a normalidade e a legitimidade das eleições, como

bens públicos a serem tutelados pelo poder judiciário eleitoral. Consentâneo com esse

entendimento, assim se expressou o autor do voto vencido, o eminente ex-Ministro da

mesma Corte superior, MARCO AURÉLIO DE FARIAS MELLO:
"É princípio básico que onde o legislador não distingue não é dado ao intérprete fazê-Io. No

§10o do artigo 14 da Constituição Federal está assentada a procedência da ação de

impugnação de mandato eletivo uma vez comprovado o abuso do poder econômico, a
corrupção ou fraude. A procedência da impugnação não ficou jungida ao reflexo que qualquer

dos vícios tenha ocasionado nas eleições verificadas. Aliás, vincular um deles ao resultado do

pleito gera, tão-somente, grande perplexidade (...) É possível que numa campanha eleitoral o
candidato utilize abusivamente do poder econômico que possua, sem que isto fosse

indispensável ao respectivo êxito. O que visa o dispositivo constitucional, tal como os preceitos

da Lei Complementar n. o 64/90, no que rege a representação do citado abuso, bem como o de

autoridade, é a lisura em si do certame, e esta fica comprometida com a simples prática do

reprovado, pouco importando o reflexo que tenha nos resultados da eleição. Por isso mesmo

(...) no julgamento do Recurso n. o 12.244 (...) consignei que a circunstância de poder desaguar

na cassação do registro do candidato revela que pouco importa o resultado das eleições, ou

seja, a influência que o abuso haja exercido junto ao eleitorado. (...) a ordem jurídica em vigor

contenta-se com a probabilidade do comprometimento, seja da normalidade, seja da

legitimidade do pleito, caracterizando-se ela, sempre que os comportamentos comprovados

revelem influência do poder político ou econômico no desenvolvimento do processo eleitoral.

(...) o preceito, ao cogitar da ação de impugnação ao mandato, encerra, como premissa de

antecedência, o abuso do poder econômico, a corrupção ou fraude, sem questionar possíveis

repercussões que tenham tido no resultado do pleito. Entender-se ser necessária a

149 <http://www.lei9840.org.br.>. Visitado em 29 de outubro de 2001.
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comprovação do liame, ou seja, do nexo de causalidade, a ponto de exigir-se fique extreme de

dúvida que a eleição do detentor do mandato deveu-se apenas à prática condenável é esvaziar

o dispositivo constitucional e, mais do que isso, olvidar que apenas contempla a caracterização

de um dos vícios." 151

Com razão o Ministro Marco Aurélio. O Tribunal Superior Eleitoral, da

forma como vem decidindo, preocupa-se com os fins - o resultado do pleito eleitoral -

esquecendo-se dos meios - o abuso do poder econômico - desconsiderando a prática

nociva de compra de votos de somenos importância, incapaz de influenciar no resultado

das eleições.

Ora, a existência de um poder judiciário eleitoral somente se concebe num

Estado democrático de direito, como órgão responsável pela fiscalização e punição dos

que abusam do poder econômico ou do poder de autoridade, objetivando aliciar as

consciências dos eleitores, anulando, dessa forma, a liberdade do direito de sufrágio,

comprometendo ainda o princípio da igualdade na disputa aos cargos públicos, que

deve existir no processo eleitoral. Se essa competição não ocorre de forma legítima,

ética, em que o cidadão é mero objeto, cuja liberdade pode ser comprada mediante

promessas ou doações de bens ou serviços, mas não por idéias dos candidatos ou

pelos programas dos partidos políticos, deve a justiça eleitoral coibir essa prática

nociva, sob pena de a democracia brasileira, como vem ocorrendo, revestir o aspecto

de mera democracia formal.

Assim, não importa se o abuso do poder econômico e/ou de autoridade

perpetrado pelo candidato a cargo público é insuficiente ou não para influir no resultado

da eleição. Pelo menos não é essa a vontade da Constituição Federal, que se preocupa

em preservar a normalidade e a legitimidade das eleições, na lisura da forma como o

candidato seduziu o eleitor para que este sufragasse o seu nome para conquista do

mandato.

Ademais, um dos princípios constitucionais que norteia a administração

pública é o da moralidade, que exige daqueles que vão exercer o mandato a

observação desse princípio. Desse modo, que conduta se pode esperar de um

candidato eleito, de forma ilícita, quando estiver no exercício do mandato popular?

150 Rec. 12394, reI. Min. JARDIM, DJU 1°, março. 96.
151 JARDIM, TORQUATO. "DIREITO ELEITORAL POSITIVO". Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 1998, 2<led., p. 181.
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o Ministro Maurício Corrêa, em voto proferido por ocasião de julgamento,

demonstrou a sua posição, no sentido de entender necessário ao Tribunal Superior

Eleitoral rever a exigência da potencialidade da conduta no resultado das eleições. Cito

trecho do seu voto:
"O voto do eminente Ministro Nelson Jobim foi calcado na conhecida jurisprudência citada pelo

Ministro Eduardo Ribeiro, em que S. Exa. partiu de alguns pressupostos para chegar exatamente

à conclusão de que o delito praticado tenha provocado influência no resultado das eleições.

Acredito, Senhor Presidente, que essa posição precisa ser revista ...

Ora, não se trata de saber se houve influência ou não no resultado; é preciso buscar se houve ou

não o delito, se houve ou não transgressão à lisura do processo eleitoral. Pouco importa que esta

estatística tenha sido feita, que esses números realmente espelham a verdade. Do contrário,

nunca vamos punir políticos que praticam irregularidades, cometem crimes eleitorais. Nunca

serão punidos porque sempre estarão na dependência da existência desse fator de relação entre

os votos obtidos e o delito praticado. ,,152

Apesar dessa posição significar a corrente minoritária no Tribunal Superior

Eleitoral, quando está em discussão a conduta de captação ilegal de sufrágio, ainda

que seja em sede de ação constitucional de impugnação ao mandato eletivo, a

tendência da Corte eleitoral superior é de se aplicar, de imediato, a decisão que cassa o

diploma do candidato que praticou a conduta descrita no art. 41-A da Lei n.? 9.504.

Para ilustrar como vem sendo aplicada a lei originada de expressivo

movimento popular, convém citar e comentar, na presente pesquisa, algumas decisões

do Poder Judiciário Eleitoral.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo da captação ilegal de sufrágio, o

Tribunal Superior Eleitoral tem exigido a demonstração de que a conduta prevista no

art. 41-A da Lei nO9.507/97, introduzido pela lei nO9.840, de 1999, tenha sido praticada

pelo candidato com a finalidade de obter voto. E se para configuração da conduta

exige-se o elemento subjetivo, que é a obtenção do voto do eleitor, lógico concluir que a

incidência do referido dispositivo legal possui um termo inicial. Cito o julgado:
"Representação (Art. 41- A, da Lei nO 9.504/97). Termo inicial. Finalidade eleitoral.

Caracterização.

O termo inicial do período de incidência da regra do art. 41 - A da Lei n.o 9.504/97, é a data em

que o registro da candidatura é requerido e não a do seu deferimento. Para a caracterização da

152 Informativo do Tribunal Superior Eleitoral. Ano 111,n.? 21. Brasília: 25 a 30 de junho de 2001, p. 11.
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conduta descrita no referido arfigo é imprescindível a demonstração de que ela foi praticada

com o fim de obter o voto do eleitor)" 153

Por estar em jogo direitos indisponíveis, ainda que a petição inicial tenha

por base outro dispositivo de lei, o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que o

magistrado tem ampla liberdade de, na sentença, verificando que houve a conduta de

captação ilegal de sufrágio, aplicar o art. 41-A da Lei n.? 9.504/97. Cito trecho do

acórdão:
"...Não se configura julgamento extra-petita quando, malgrado tenha a representação se

embasado no ert. 22 da LC n. ° 64/90, o juiz de primeiro grau conclua, da análise do conjunto

probatório, que houve captação ilegal de sufrágio (Lei 9.504/97, ert. 41-A) e não abuso do poder

• . I't' ,,154econotruco ou po I ICO.

Quanto aos requisitos para que fique caracterizada a conduta de captação

de sufrágio, prevista no artigo 41 - A da Lei n. 9.504/97, com finalidade de cassar o

registro ou diploma do candidato, assim vem entendendo o Tribunal Superior Eleitoral:
"Representação. Lei n. 09.504/97 (arf. 41-A). Não configuração.

Para caracterizar a captação de sufrágio, três elementos são indispensáveis: a prática de uma

ação (doar, prometer, etc) a existência de uma pessoa física (eleitor) e o resultado a que se

propõe o agente. Com esse entendimento, o Tribunal não conheceu do recurso. Unânime." 155

Como se vê, a Corte superior eleitoral vem construindo a base

jurisprudencial a respeito da captação ilegal de sufrágio. O motivo é que a Lei n.? 9.840

começou a ser aplicada nas eleições de 2000 e somente agora os recursos especiais

das decisões dos juizes e Tribunais Regionais Eleitorais aportam à Corte máxima

especializada. Todavia, as decisões mais importantes dizem respeito ao afastamento

imediato, do cargo, de quem praticou a captação ilegal de sufrágio durante a campanha

eleitoral. Cito as seguintes decisões:

"(...) Por se tratarem de ressalvas a regra geral do ert. 257, a interpretação do sri. 216 do CE há

de ser restritiva.

(. ..)

Quanto ao ert. 15 da LC 64/90, este não se aplica à AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO

ELETlVO.

O TSE já decidiu:

153 Informativo TSE - Ano 111, n.? 31, Brasília, 25 a 30 de junho de 2001, p. 3.
154 Agravo de Instrumento n.? 3.066/MS, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, em 04.04.2002. Informativo TSE
n.? 09, Ano IV, Brasília, 1 a 7 de abril de 2002)
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As disposições da lei complementar n. o 64/90 aplicam-se tão-somente ao processo de

impugnação do registro de candidatura e a investigação judicial por abuso do poder econômico

ou político, e não a ação de impugnação de mandato eletivo .

............................. (MAURfCIO CORRÉA, Ac. 541, de 11.04.2000).

Certo MAURíCIO CORRÊA:

.................................................. a regra, no processo eleitoral, é a execução imediata dos

julgados, não possuindo efeito suspensivo os recursos eventualmente interpostos. Qualquer

dispositivo que disponha em contrário constitui-se exceção e, como tal, há de ser interpretado

restritivamente. Nessa linha de raciocínio, constitui a melhor exegese do art. 15 da Lei

Complementar n. 64/90 aquela que preconiza a sua aplicabilidade tão somente ao processo de

impugnação ao registro de candidatura e à investigação judicial por abuso do poder econômico

ou político, procedimento esse disciplinado por essa lei específica, não sendo aplicável, portanto,

. - d . - d d t I ti ,,156a açao e Impugnaçao e man a o e e IVO.

"1- Cassação de registro de candidatura: Lei n. 09.504/97, art. 41-A: eficácia imediata.

Ao contrário do que se tem entendido, com relação ao art. 15 da LC n. o 64/90, a eficácia da

decisão tomada com base no art. 41-A da Lei 9.504/97, é imediaéa, ainda quando sujeita a

recurso: Trata-se, portanto, de causa de urgência, para cujo julgamento o Regimento Interno a

quo faculta a dispensa de publicação de pauta.
(. ..)

... A premissa do raciocínio, no entanto, é equivocada: ao contrário do que se tem entendido, com

base no art. 15 da LC n. o 64/90, com relação à cassação do registro por força de declaração de

inelegibilidade, não se reclama o trânsito em julgado da cassação fundada no art. 41-A da Lei n. o

9.504/97 que tem eficácia imediata. (v.g., TSE, Acórdão n. o 994, de 31.05.2001.)

Logo, posto em mesa em 27.09.2000, há poucos dias do pleito, o caso - de que poderia redundar

a desconstituição do registro das candidaturas dos recorridos era, sim, de urgência, a dispensar

pauta, conforme a mesma norma regimental que se alega contrariada." 157

No mesmo sentido, ou seja, de execução imediata da decisão que cassa o

registro ou diploma do candidato que praticou a conduta tipificada no art. 41-A, há os

seguintes precedentes do Colendo Tribunal Superior Eleitoral: Processo n." 142/PA,

ReI. Min. ELLEN GRACIE NORTHFLEET, DJ de 15.03.2002, p. 01; Medida Cautela n."

994/MT, Classe 15. ReI. Min. FERNANDO NEVES, em 31.05.2001 - Informativo do

TSE - Ano 111, nO 17, Brasília, 28 de maio a 03 de junho de 2001, p. 01 ; AGRAVO

155 Informativo TSE - Ano 111, n. 33. Brasilia, 15 a 21 de outubro, p. 1
156 Informativo TSE - Ano 111, n. 17, Brasilia, 28 de maio a 03 de junho de 2001, p. 01.
157 ACÓRDÃO N.o 19.176, DE 16.10.2001, Recurso Especial Eleitoral, ReI. Min. José Paulo Sepúlveda
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REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR N.O703/CE, Classe 15a. Min. NELZON JOBIM.

Publicado em sessão no dia 27/09/2000 - Jurisprudência do TSE; RECURSO

ESPECIAL ELEITORAL N.o 19552, Decisão n.? 19552/MS, ReI. Min. SÁLVIO DE

FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 08/03/2002 - Jurisprudência do TSE; AGRAVO

REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR N° 970/GO, ReI. Min. WALDEMAR ZVEITER,

DJ de 27/04/2001 - Jurisprudência do TSE).

Os Tribunais Regionais Eleitorais, exceto raras exceções, têm adotado

esses posicionamentos predominantes da Corte Superior Eleitoral, no sentido de se

exigir o dolo específico para a caracterização do que prevê o art. 41-A da Lei 9.504/97,

introduzido pela Lei n.? 9840/99, isto é, o nexo causal entre a conduta do candidato (a

doação ou promessa) e o fim pretendido (a obtenção do voto), além da potencialidade

do abuso do poder econômico e/ou político capaz de interferir no resultado das

eleições.

De treze acórdãos pesquisados, apenas um, do Estado do Ceará, divergiu

desse entendimento, ou seja, no sentido de que a simples oferta de vantagem ao eleitor

constitui captação de sufrágio. Cito a ementa desse importante julgado:
"EMENTA. Captação de sufrágio. Para ser enquadrado no art. 41-A, da Lei n. o 9.504/97 basta a
oferta do candidato ao eleitor. E o candidato ofereceu serviços advocatícios pelas ondas do

rádio. Delito formal que não se vincula com o resultado. Recurso provido. Sentença alterada."

(Jurisprudência do TRE-CE. Acórdão n.? 12295, de 03/04/2001. ReI. JOSÉ MAURI MOURA

ROCHA).158

Nesse processo, a Corte eleitoral cearense conheceu do recurso ordinário

eleitoral e tornou sem efeito o diploma expedido, determinando assim a cassação do

vereador do município de Tauá com base no artigo 41-A da Lei n." 9.504/97, introduzido

pela lei de iniciativa popular.

Esse foi um dos raros recursos em que os Tribunais Regionais Eleitorais

deram efetividade à lei de iniciativa popular. Aliás, um dos grandes problemas

apontados no seminário nacional que reuniu promotores e juizes eleitorais foi a atuação

de vários Tribunais Regionais Eleitorais, que reformaram muitas sentenças de cassação

do registro de candidaturas, prolatadas por juizes de primeira instância.

Pertence.
156 Jurisprudência do Tribunal Regional do Ceará. Acórdão 12295, TAUÁ-CE. ReI. JOSÉ MAU RI
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Outro julgado de grande importância para a efetividade da lei de iniciativa

popular foi o da 174a Zona Eleitoral/Matozinhos, proferido pelo Tribunal Regional do

Estado de Minas Gerais. Naquele processo, o magistrado de primeira instância julgou

procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, promovida pelo Ministério Público

eleitoral, contra os candidatos eleitos nas eleições de 2000, para os cargos de Prefeito

e Vice-P refeito , com base no artigo 41-A da lei eleitoral, determinando a cassação do

registro das candidaturas e declarando a inelegibilidade dos eleitos pelo prazo de três

anos.

Os fatos que embasaram a representação promovida contra esses

candidatos referem-se à manutenção naquela cidade de verdadeiras centrais de

atendimento, com o fim de promover todo tipo de assistência social, a exemplo de

distribuição de cestas básicas, leite em pó, cadeiras de rodas, remédios, pagamentos

de exames, consultas e até cirurgias médicas, além de solicitar apoio da Política Militar

do Estado para auxiliar na distribuição de leite em determinados bairros da cidade e de

serviço de ambulância com atendimento gratuito por 24 horas e de ônibus para

promover o transporte gratuito da população.

Esses fatos caracterizadores de abuso de poder econômico e político

ocorreram antes e após o registro das candidaturas.

Do voto do relator, o eminente Juiz Levindo Coelho, destaco a seguinte

passagem:
"...Assim, muito embora não tenha havido, em nenhum momento dos depoimentos, a afirmação

categórica de pedido de votos, o que se verifica de todo o conjunto probatório é que esses

serviços prestados pelo Deputado Adelino, juntamente com sua esposa, Eva, contribuíram de

forma significativa para beneficiar a candidatura de Adão Pereira dos Santos ...

Portanto, não almeje a Justiça, para concluir pela existência de abuso de poder econômico e/ou

político, ter em mãos uma prova clara de pedido expresso de voto, cujos autores, por serem

pessoas extremamente experientes no campo da política, jamais se utilização deste expediente

de forma tão pueril para atingir o objetivo pretendido, pois, como já disse, esses atos são

maquiados de tal forma que dificilmente aparentarão sua real identidade." 159

Eis um modelo de decisão que se identifica com a legitimidade, e não com

MOURA ROCHA. Diário da Justiça, 19/04/2001.
159 Acórdão n.? 2653, de 07/11/2000. Recurso n.o 3.685/22000, da 174a Zona Eleitoral/Matozinhos.
Relator: Juiz Levindo Coelho. In REVISTA DO COLÉGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS.
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a mera legalidade. A decisão interpreta e legitimada os princípios da Constituição, e

não mero aplicador da lei formal e rígida. O plenário daquela Corte especial decidiu, por

unanimidade, cassar o registro das candidaturas.

Quanto ao efeito imediato da decisão condenatória proferida em sede de

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, promovida com base na Lei n.? 9.840, a

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo construída no sentido de dar

efeito imediato às sentenças proferidas em sede de Ação de Impugnação de Mandato

Eletivo, nos termos do art. 257 do Código Eleitoral.

Para ilustrar, cito as lições do Ministro WALDEMAR ZVEITER:
"(...) No processo eleitoral a regra é no sentido de que os recursos não dispõem de efeito

suspensivo, por isso a execução dos julgados, nos termos do ert. 257, CE, se faz mediante

simples comunicação. Por sua vez, as exceções a essa regra estão inserfas no ert. 216 do citado

'dlptome legal quanto ao ert. 15 da LC n.064/90.

Citado dispositivo legal, ao inovar quanto ao tema estatui, em seu ert. 15 que 'transitada em

julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-Ihe-á negado registro, ou

cancelado, se já expedido'. A questão que se põe é quanto a saber o campo de aplicabilidade

dessa disposição.

(...)

Tenho que as disposições do art. 15 da LC n.° 64/90 não revogaram o contido no Código

Eleitoral, ert. 257, apenas estabelecendo uma exceção ao que ali contido e, como toda exceção,

deve ser interpretado restritivamente

(...)

Este, aliás, o sentido do já decidido por esta Corte (Rcl. n.o 10B/MS, ReI. Min. Garcia Vieira, MC

n. o 529/MA, ReI. Min. Eduardo Ribeiro, MC n. o 541/BA, reI. Min. Maurício Corrêa) ... " 160

Essa é a mesma posição do eminente Min. Maurício Corrêa, esposada na

decisão a seguir citada:

"EMENTA: Medida Cautelar. Cabimento. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Arf. 15 da Lei

Complementar n° 64/90. Inaplicabilidade.

1. A medida cautelar é processualmente incabível para emprestar efeito suspensivo a recurso

sequer interposto.

2. As execuções dos julgado são, em regra, imediata, uma vez que os recursos eleitorais não têm

efeito suspensivo.

Fortaleza: Contemporânea, 2001. Ano I, n.? 01, pp. 97/117.
160 Acórdão n.? 966, de 19.12.2000, ReI. Min. WALDEMAR ZVEITER, Informativo do Tribunal Superior
Eleitoral- Ano 111, n.? 08, Brasília, 26 de março a 1° de abril de 2001.
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3. As disposições da Lei Complementar n" 64/90 aplicam-se tão somente ao processo de

impugnação do registro de candidatura e a investigação judicial por abuso do poder econômico

ou político, e não a ação de impugnação de mandato eletivo.

. t I d 'd ,,161Agravo reqtmen a esprovt o.

Como se observa, segundo essa corrente jurisprudencial do Tribunal

Superior Eleitoral, à ação de Impugnação de Mandato Eletivo não se aplica a exceção

prevista no artigo 216 do Código Eleitoral.

De ADRIANO SOARES DA COSTA extrai-se a lição de que, embora se

admita o rito ordinário do Código de Processo Civil para a Ação de Impugnação de

Mandato Eletivo, afasta-se a sua incidência na fase de recurso, por existir dispositivo

específico previsto no Código Eleitoral. Cite-se:
"Já quanto aos recursos, é importante salientar que incide a legislação processual eleitoral, pois

-há um sistema de recursos eleitorais, o qual prevalece sobre o sistema de recursos ordinários.

Nessa parte, afasta-se o CPC, pois há norma expressa regulando os recursos típicos desse ramo
. 'do ,,162jun fCO.

A posição do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a conjugação

do rito ordinário do CPC, da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - com os artigos

216 do Código Eleitoral e 15 da Lei Complementar n.? 64/90, dando-se apenas o efeito

devolutivo, torna ineficaz a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, haja vista que,

raramente, essa espécie de ação constitucional transita em julgado antes do

cumprimento integrado do mandato dos impugnados, o que esvazia completamente o

dispositivo da Carta Magna.

O melhor posicionamento que expressa a busca da eficácia da lei n.?

9.840 encontra-se registrado no despacho proferido em sede de ação cautelar, cujo

relator foi o eminente Ministro Fernando Neves, que soube afastar, de forma singela, a

interpretação construída para tornar ineficaz o artigo 257 do Código Eleitoral, que prevê

apenas o efeito devolutivo nos recursos eleitorais. Cito o julgado:
"ACÓRDÃO N. o 994, DE 31.5.2001.

MEDIDA CAUTELAR N. o 994/MT

RELA TOR: MINISTRO FERNANDO NEVES

161 Medida Cautelar n.? 541/BA, ReI. Min. Maurício Corrêa, Diário da Justiça de 26.05.2000. Informativo
Tribunal Superior Eleitoral. Ano 11. n.? 18. Brasília 29 de maio a 4 de junho de 2000.
162 COSTA. ADRIANO SOARES DA. "TEORIA DA INELEGIBILlDADE E O DIREITO PROCESSUAL
ELEITORAL". Belo Horizonte: Ed. Dei Rey. 1998. p. 342.
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EMENTA: Representação. Art. 41-A da Lei n." 9.504/97. Investigação judicial. Art. 22 da LC n."

664/90. Declaração de inelegibilidade. Julgamento conjunto.

Determinação de imediato cumprimento da decisão na parte que cassou o diploma. Código

Eleitoral, art. 257. Não - aplicação do art. 15 da LC n. 64/90.

Liminar indeferida.

1. Os recursos eleitorais, de um modo geral, não possuem efeito suspensivo. Código Eleitoral, art.

257.

2.Ao contrário do que acontece com as decisões que declaram inelegibilidade, quando há que se

aguardar o trânsito em julgado, os efeitos da decisão que cassa diploma com base no art. 41-A

da Lei n.° 9.504, de 1997, permitem execução imediata." 163

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba enfrentou pela primeira vez a

captação ilegal de sufrágio por ocasião do julgamento do Agravo Regimental em sede

de Medida Cautelar n.? 175, Classe 10, cujo relator para o acórdão foi o Juiz

HARRISON TARGINO. Cito a ementa do julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELA TOR QUE CONCEDE EFEITO

SUSPENS/VO A RECURSO. Sentença em sede de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo

que reconhece a captação de sufrágio. Art. 41-A da Lei n. o 9.504/97. Precedentes do Tribunal

Superior Eleitoral no sentido de dar eficácia imediata à decisão que cassa o diploma. Modificação

da decisão agravada.

Na esteira da jurisprudência predominante no Colendo Tribunal Superior Eleitoral, as decisões

que cassam o diploma com base no art. 41-A da Lei n. o 9.504/97, têm efeito imediato, aplicando-

se a regra geral do art. 257 do Código Eleitoral brasileiro.

Provimento do agravo regimental. ,,164

Pela densidade dos argumentos. importante citar trecho do voto condutor
da decisão:

"...Ora, se através de uma simples representação para fins de investigação judicial eleitoral, com

rito sumario estabelecido na forma do art. 22 da LC 64/90, pela Lei 9.840/99, se pode cassar o
registro ou o diploma do candidato que praticou a conduta de captação de sufrágio em afronta ao

art. 41-A da Lei 9.504/97, com mais razão é possível a aplicação desse dispositivo em sede de

ação de impugnação de mandato etetivo, cujo rito processual oportuniza as partes o exercício

amplo do contraditório e do direito de defesa.

(...)
Não importaria nem mesmo que tivesse indicado artigo de lei. E brocardo do velho processo que

apresentados os fatos, cumpre à Justiça dar o direito. A qualificação jurídica compete ao julgador

163 Informativo do Tribunal Superior Eleitoral. Ano 111,n." 33. Brasília, 15 a 21 de outubro de 2001, p. 2



123

que, analisando os fatos, cuida de aplicar a vontade da lei. Presente a captação de sufrágio,

aplique-se o dispositivo legal pertinente, no caso o art. 41 - A da Lei das Eleições.

A sentença da Juíza refere-se especificamente à captação de sufrágio, citando integralmente o
artigo 41-A e indicando condutas como a compra de votos com a quitação irregular de IPTU e

taxas municipais; doação de material de construção; e outras visando à captação de sufrágio,

asseverando:

Cabalmente comprovada que a eleição municipal de 2000, foi contaminada por práticas abusivas,

medida imperativa é a anulação dos votos que foram atribuídos aos impugnados, do diploma e

cassação dos mandatos eleiivos." ( fls. 39)

Pouco importa que não tenha no decisum citado especificamente o artigo, pois qualifica as

condutas de forma clara referindo-se à:
'...sobejamente provada a prática do abuso do poder econômico e político que beneficiou os

eleitos, consistindo na quitação irregular de IPTU, política de assistencialismo com o uso de

recursos públicos e utilização de logomarca que vincula diretamente à promoção da pessoa do

impugnado .....JULGO parcialmente PROCEDENTE a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo

para declarar a nulidade da votação e diplomação dos impugnados, correspondentes ao pleito

eleitoral de 2000, bem como decretar a inelegibilidade de ambos para essa eleição e, em

conseqüência, cassar os Mandatos Eletivos do Prefeito Constitucional do Município de Sousa-

PB, JOÃO MARQUES ESTRELA E SILVA e do Vice-Prefeito THALES DE SÃ GADELHA,

devendo assumir os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, os candidatos que obtiveram a segunda

colocação.' (fls. 39).

Percebe-se que a Juíza indicou as condutas que caracterizam captação de sufrágio, qualificando-

as como abusivas, além de declarar as conseqüências jurídicas pertinentes, no caso, a cassação

dos diplomas e mandatos, além da inelegibilidade." 165

Como se observa na jurisprudência eleitoral citada, pode-se inferir que há

uma vontade por parte de alguns juizes em tornar efetiva a democracia participativa.

Aos que não demonstram essa mesma vontade, atribuo o desconhecimento dos

princípios cardeais da Constituição Federal e/ou a errônea interpretação que deles se

faz uso, aliada ainda à deficiente estrutura do poder judiciário eleitoral.

A democracia participativa expressa através da iniciativa popular, cujo

resultado é a feitura das leis, não se concretizará sem o auxílio de um poder judiciário

independente e corajoso no exercício do seu mister pois, nessa espécie de regime

democrático, alcunhado de "Direito Constitucional de Luta", o poder judiciário,

164 Jurisprudência do TRE-PB.
165 Idem.
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representado pela pessoa do juiz que aplica o direito ao caso concreto e legisla entre as

partes, deve assumir a guarda efetiva da supremacia da Constituição· e da ordem

democrática participativa do terceiro milênio.
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CONCLUSÕES

01. A Teoria Constitucional da Democracia Participativa assenta-se sobre

os princípios constitucionais da soberania popular, da cidadania, da dignidade da

pessoa humana e da unidade da Constituição.

02. A democracia participativa espelha o modelo de Estado social

democrático - participativo, sobre os quais repousam os direitos de quarta dimensão.

03. A Constituição Federal de 1988 ao adotar a forma de democracia

semidireta, reuniu um regime misto, em que devem conviver o princípio representativo e

o princípio da soberania popular.

04. A democracia semidireta objetiva aprimorar o regime representativo,

em virtude da sua falência para o Estado moderno, sem que tenha, contudo, a

pretensão de extingui-Io.

05. Através do rápido avanço da tecnologia, procura-se ampliar os novos

espaços públicos, a fim de permitir que a sociedade participe cada vez mais e com

maior intensidade das decisões de governo, notadamente na função legislativa.

06. A Constituição de 1988 - denominada por muitos de Constituição

cidadã - significou um marco na história política e constitucional brasileira, no que se

refere à participação popular na elaboração do texto jurídico - político nacional. Através

de grande pressão popular, a sociedade conseguiu inserir no Regimento da Assembléia

Nacional Constituinte de 1987, o instrumento de EMENDA POPULAR, através do qual

os cidadãos podiam propor sugestões ao texto da nova Constituição.

07. A inclusão, no texto Constitucional de 1988, de institutos de

Democracia Semidireta - a Iniciativa Popular, do Referendo e do Plebiscito - reflete

bem o amadurecimento e a força que a sociedade civil brasileira alcançou ao longo de

sua história.

08. A Iniciativa Popular é instrumento para a Sociedade Civil, de forma

organizada, mostrar a sua força política e um canal institucional para ela exercer o

poder. Constitui-se em legítima forma de pressão popular de segmentos da sociedade

civil sobre os seus representantes no Poder Legislativo.
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09. Funciona ainda como mecanismo do "Direito Constitucional de Luta",

como forma de a sociedade civil exercer o direito de resistência ante as arbitrariedades

do poder estatal, a exemplo do que ocorreu com a iniciativa popular que visava a

impedir a privatização da Companhia Paranaense de Energia Elétrica.

10. A iniciativa popular foi utilizada na feitura do próprio texto da

Constituição Federal de 1988. A partir da vigência desta, houve apenas dois projetos de

iniciativa popular, sendo que somente um deles foi aprovado.

11. A mais rica contribuição que o uso da iniciativa popular traz não é a lei

que se cria ou modifica, mas a discussão, senão por toda sociedade, mas por boa parte

dela, de grandes assuntos de interesse coletivo.

12. A forma como o legislador ordinário regulamentou o instituto da

iniciativa popular, coloca a democracia direta em posição de inferioridade em relação à
democracia representativa, o que não foi a vontade do legislador constituinte originário,

pois, sem a obrigatoriedade do instituto do referendo para deliberar a respeito do

projeto de iniciativa popular, a Constituição Federal, em termos de participação popular

no processo legislativo, torna-se num mero discurso de retórica.

13. A espécie de iniciativa popular, no Brasil, é a legislativa, pois somente

é possível para a feitura de leis ordinária e complementar, haja vista que o constituinte

originário não deu legitimidade aos cidadãos para propor emenda ao texto da

Constituição Federal (iniciativa popular constitucional).

14. A maneira que deve ser apresentado o projeto de lei de iniciativa

popular, segundo a Constituição Federal e a lei ordinária, é sob a forma de articulados,

em que as disposições são redigidas em forma de artigos, não se admitindo a iniciativa

popular simples (moção).

15. Os legisladores da maioria dos estados brasileiros e de alguns

municípios foram mais avançados quando trataram da iniciativa popular no processo

legislativo.

16. A vigência da lei n.? 9.709/99, que regulamenta o disposto no art. 14, I,

11 e 111 da Constituição Federal de 1988, não retira a competência dos estados e

municípios, através das suas Constituições estaduais e leis orgânicas municipais, para

dispor como Ihes aprouver a respeito da iniciativa popular, respeitados os princípios
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gerais do processo legislativo, insculpidos na Constituição Federal.

17. Entre os estados e municípios brasileiros, as Constituições dos

Estados do Ceará, do Paraná e do Rio Grande do Sul, além das leis orgânicas dos

municípios de Fortaleza e Curitiba, destacam-se pela forma avançada com que tratam,

em seus textos, da soberania popular e das suas técnicas de participação no processo

legislativo.

18. O objetivo da Lei 9.840/99, oriunda de iniciativa popular foi moralizar o

processo eleitoral, inibindo a prática usual de compra de votos, submetendo assim a

política à ética, como propunham os seus idealizadores.

19. A Lei n.? 9.840/99 expressa uma forma de controle da conquista do

poder político, onde outrora predominava a corrupção do poder econômico. O seu

grand~ aspecto positivo é que não buscou a satisfação de interesses específicos da

sociedade ou de certas corporações, mas o aprimoramento de um aspecto importante

da democracia - o regime representativo - cuja legitimidade tem sido atingida, tendo

como um dos motivos o abuso do poder econômico ou político no processo eleitoral.

20. A efetividade da iniciativa popular exige a mobilização organizada da

sociedade civil, com objetivo direcionado a modificar a ordem jurídica, numa prática

regular e constante, a exemplo do que ocorre com a fiscalização da aplicação da lei

contra a captação de sufrágio.

21. A sociedade brasileira, nas vezes em que exerceu a iniciativa popular,

o fez de forma responsável e racional. Assim ocorreu com o primeiro projeto de lei de

iniciativa popular aprovado pelo Congresso Nacional. O mesmo se deu, no Estado do

Paraná, com o projeto de lei popular cujo objetivo era resistir ao abuso por parte do

governo daquele Estado. Esses exemplos práticos de participação popular põem abaixo

os preconceitos segundo os quais o povo seria incompetente para tomar decisões ou

de que a ignorância popular geram a leviandade, por parte do povo, na forma de

exercício dos institutos da democracia semidireta.

22. A Comissão Permanente de Legislação Participativa veio viabilizar

uma maior participação por parte da sociedade civil, no processo legislativo, tornando

efetivo, na prática, o instituto da iniciativa popular.

23. A atuação do Poder Judiciário Eleitoral é fundamental para a garantia
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efetiva da democracia participativa e do controle da sociedade sobre a representação

popular, desde que opte pela hermenêutica consentânea com o princípio da soberania

popular, o que certamente contribuirá para a preservação da legitimidade do nosso

processo eleitoral.
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APÊNDICE I - ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE

DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEPUTADA

FEDERAL LUIZA ERUNDINA DE SOUSA.

PERGUNTA: Qual a importância da sociedade no processo de elaboração das

leis?
RESPOSTA - LUIZA ERUNDINA: "Olha, é a concretização de uma conquista

democrática que está consagrado na Constituição Federal de 1988. O artigo 1° da

Constituição Federal diz exatamente isso: o poder emana do povo e em nome dele que

deve ser exercido, através de representantes ou diretamente através de mecanismos

que viabilizem a participação direta da sociedade civil. Portanto, é uma conquista

democtétice. É uma possibilidade de vir até a fortalecer a democracia representativa,

resgatar a imagem do Poder Legis/ativo que está muito desgastada. Portanto, é uma

conquista muito importante que no Brasil começa realmente a se efetivar, se tornar

eficaz, como já existe em muitos países do mundo, há décadas. Existem mecanismos

de participação direta da sociedade civil no processo legis/ativo. "

PERGUNTA: A Sra. não acha que, com a criação da Comissão Permanente de

Legislação Participativa, haverá um esvaziamento do instituto da INICIATIVA

POPULAR?

RESPOSTA - LUIZA ERUNDINA: "Não, veja bem. A INICIA TlVA POPULAR até hoje

não se exercitou. Por quê? Porque os instrumentos constitucionais, as determinações

constitucionais são muito complicadas, ou seja, você conseguir um milhão de

assinaturas, certo, para poder dar entrada num projeto de lei é complicado, inclusive

para tramitação dessa lei lá no Congresso Nacional. Depois de treze anos da

Constituição de 1988, que criou esse mecanismo, de projeto de lei de iniciativa popular,

há dez anos, a primeira e única iniciativa ainda não foi a plenário para ser votada.

Então, precisamos reformar a Constituição em relação a isso e a Comissão de

Legislação Participativa possibilita que uma entidade, alguém ligado a uma entidade,

apresente um projeto de lei, apresente uma proposta de emenda ao orçamento, como

aconteceu essa semana. Foram aprovadas cinco emendas ao orçamento de 2002, de
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iniciativa popular, para convocar ministro para erquu, para convocar audiências

públicas, pode pedir informações aos órgãos de fiscalização dos Poderes, quer dizer, é

um instrumento que pode ser ampliado. Mas ele será ampliado na medida em que a

sociedade civil incorporar essa conquista."

PERGUNTA: Na sua opinião, qual a posrçao dos membros do Congresso

Nacional, em relação a essa abertura, que possibilita à sociedade participar do

processo legislativo?
RESPOSTA - LUIZA ERUNDINA: "Olha, eu vejo que é tranqüilo. Tanto é que o
Presidente da Câmara dos Deputados conseguiu aprovar, à unanimidade, a criação

dessa Comissão Permanente, em acordo com todas as lideranças e parlamentares de

todas _as bancadas. E mais, ele conseguiu com que o meu nome fosse eleito para

presidir essa Comissão, o que é, inclusive, alterar o princípio da proporcionalidade. Não

seria eu, porque a minha bancada é pequena, a assumir a Presidência dessa ou de

qualquer outra Comissão Permanente. No entanto, ele conseguiu, junto às lideranças e

aos partidos políticos, romper com o princípio da proporciona lida de, para que eu

pudesse presidir essa Comissão, o que é uma indicação de que é uma abertura, uma

sensibilidade. Agora, é evidente que, se a sociedade não se interessar, não se

mobilizar em torno disso, não ocupar esse espaço, ele pode virar um órgão técnico sem

nenhuma importância e sem nenhuma eficácia."

PERGUNTA: A Sra. vê na sociedade brasileira educação política suficiente para

participar diretamente do processo legislativo?

RESPOSTA - LUIZA ERUNDINA: "Olha, o que é interessante e é boa essa tua

pergunta, porque eu vejo nessa Comissão mais do que uma possibilidade de que uma

entidade da sociedade civil encaminhar um projeto de lei ou um projeto de emenda ao

orçamento. Ela tem uma função pedagógica de educação política. Quer dizer, primeiro

o cidadão precisa se organizar para poder ter vez de encaminhar um projeto de lei.

Individualmente não pode. Portanto, isso contribui para organização, que são espaços

de formação política. Segundo, quando a Comissão estabelece o vínculo com a
entidade, seja informando sobre quem é o relator da matéria, quando é que a matéria
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vai entrar em pauta, a presença das autoridades autoras para estar presentes na

reunião de discussão e debates da matéria e a votação, poder participar de uma

audiência pública... o primeiro projeto que já foi aprovado foi precedido por uma

audiência pública com os autores da proposta e com especialista da área de

informá tica, que é o primeiro projeto que propõe a informatização do sistema judicial.

Então, veja, é um instituto pedagógico de educação política e está havendo uma reação

muito importante das Câmaras Municipais, sobretudo das capitais e das Assembléias

Legislativas, várias delas já encaminhando, no âmbito desses poderes, iniciativa

semelhante, ou seja, criando, nos Legislativos Estaduais e Municipais, Comissão

Permanente com o mesmo caráter. "

08S: Entrevista concedida por ocasião do recebimento, por parte da entrevistada, da

Medalha EPITÁCIO PESSOA, pela Assembléia Legislativa da Paraíba, em João

Pessoa, 27 de outubro de 2001.



l37

APÊNDICE 11- SUGESTÃO DE PROPOSTA DE ANTEPROJETO DE EMENDA

CONSTITUCIONAL.

Projeto de Emenda à Constituição n.?...

Altera o artigo 60 da Constituição Federal de 1988.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §3° do art.

60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1°. Acrescenta-se ao art. 60 da Constituição Federal, o seguinte:

IV - dos cidadãos, mediante apresentação de proposta de emenda de iniciativa popular

subscrita por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído nas cinco regiões, em

pelo menos 10% dos eleitores de cada uma delas.

(...)
§6°. A proposta de emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional será

submetida a referendo popular, no prazo de 30 (trinta) dias após a sua promulgação

pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Art. 2°. Acrescenta-se ao art. 61 da Constituição Federal, o seguinte:

§3°. O projeto de lei de iniciativa popular será submetido a referendo popular, no prazo

de 30 (trinta) dias após a sua sanção pelo Presidente da República.

Art. 3°. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de .

A Mesa da Câmara dos Deputados:

A Mesa do Senado Federal:

JUS T I F I C A T I V A:

A Constituição Federal de 1988 adotou um regime misto de Democracia, que reúne

formas de democracia indireta e direta, esta última a ser exercida através do Plebiscito,

do Referendo e da Iniciativa Popular.

Erigiu o constituinte originário à condição de princípios fundamentais da República

Federativa do Brasil, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, colocando dessa

forma o homem - cidadão no centro do poder.

Concedendo-se legitimidade ao povo para propor emendas ao texto constitucional,
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estará se preservando o princípio da unidade da Constituição, no que se refere ao seu

espírito.

As novas experiências de Democracia participativa vividas em outras nações, a

exemplo da Venezuela, leva-nos à conclusão de que essa forma de regime não se

mantém ou se aperfeiçoa sem que exista a participação do povo, fonte e destinatário,

ao mesmo tempo, do exercício do poder.

Cabe ao Estado oferecer os instrumentos de participação popular e a iniciativa popular

como meio de se propor emenda à Carta Política do país reforça o pacto social e

democratiza ainda mais o processo legislativo.

Atente-se ainda para o fato de que os legisladores constituintes da maioria dos Estados

da federação brasileira e de alguns municípios do país foram além do que a

Constituição Federal previu para o instituto da iniciativa popular, permitindo que esse

instrumento fosse utilizado para que os cidadãos pudessem civil propor modificações

nos textos das Constituições estaduais, bem como nas Leis Orgânicas Municipais.

Dessa forma, se o povo é fonte originária de todo poder, não há como sonegar a ele a

legitimidade para mudar o contrato em que se firma a convivência entre o Estado e o

cidadão.

A inclusão do referendo popular, como instrumento da sociedade apreciar os projetos

de lei de sua iniciativa, antes de representar uma violação ao regime representativo,

significa uma forma de prestígio ao parlamento nacional, que passa a dividir com a

sociedade civil a responsabilidade pela sua atuação no processo de elaboração das

leis, o que dá mais legitimidade a essa atividade.

Além disso, abre-se a possibilidade da sociedade civil discutir assuntos de grande

relevância, a exemplo do que ocorreu com a tramitação do projeto de iniciativa popular,

que resultou na Lei n.? 9.840/99.

Por fim, a prática freqüente da democracia participativa, se exercida efetivamente, tal como se

propõe, significará uma importante contribuição para a educação política do povo brasileiro.

Se no povo reside o Poder Constituinte originário, entendemos necessária a inclusão, no texto

constitucional, especificamente no artigo 60, o inciso IV, no qual expressa a concessão de

legitimidade aos cidadãos para propor mudanças no texto político, mediante Iniciativa Popular.
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ANEXO I.

lei n." 9.840, de 28 de setembro de 1999.

Altera dispositivos da Lei n.? 9.504, de 30 de setembro de

1997, e da Lei n.? 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código

Eleitoral.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°_.A Lei n.? 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

"Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de

sufrágio, vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao

eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,

inclusive, empregou ou função pública, desde o registro da candidatura, até o dia da

eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufirs, e cassação do

registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei

Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990."

Art. 2°. O §5° do art. 73 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 73 (...)

§5°. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos I, lI, "I, IV e VI do caput,

sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficiado, agente público

ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma."

(...)

Art. 3°. O inciso IV do art. 262 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código

Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 262. ( ...)

IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos
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autos, nas hipóteses do art. 222 desta lei, e do art. 41- A da Lei n. 9.504, de 30 de

setembro de 1997"

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5°. Revoga-se o §6° do art. 96 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Brasília, 28 de setembro de 1999; 178° da Independência e 11° da República.

Fernando Henrique Cardoso

Presidente da República

José Carlos Dias

Ministro da Justiça

JUSTIFICATIVA:

o presente projeto de lei, que visa dar mais condições para que a Justiça Eleitoral

possa coibir com mais eficácia o crime da compra de voto de eleitores, está sendo

apresentado ao Congresso Nacional como iniciativa popular de lei, sob o patrocínio da

Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), com o apoio da Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil (CNBB), com a justificativa abaixo transcrita.

Esta iniciativa está sendo apoiada igualmente por mais de sessenta entidades de todo o

Brasil, entre as quais as entidades nacionais abaixo relacionadas:

Agência de Notícias de Defesa da Infância (Andi); Associação Brasileira de

Empresários pela Cidadania (Cives); Associação Brasileira de Escolas Superiores

Católicas (Abesc); Associação Brasileira de Imprensa (ABI); Associação Brasileira de

Organizações Não - Governamentais (Abong); Associação de Educação Católica do

Brasil (AEC); Associação Juizes para a Democracia; Caritas Brasileira; Central Única

dos Trabalhadores (CUT); Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais

(Ceris); Comissão Nacional da Pastoral Operária (CPO); Comissão Pastoral da Terra

(CPT); Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB); Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB); Conselho Indigenista Missionário (Cimi); Conselho Nacional das Igrejas Cristãs

do Brasil (Conic); Conselho Nacional de Leigos (CNL); Departamento Intersindical de

Assessoria Parlamentar (Diap); Federação dos Órgãos para Assistência Social e
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Educacional (Fase); Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj); Força Sindical;

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase); Instituto Brasileiro de

Desenvolvimento (Ibrades); Instituto de Estudos Sócio - Econômicos (Inesc);

Movimento de Educação de Base (MEB); Movimento do Ministério Público Democrático;

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Movimento Nacional dos

Direitos Humanos (MNDH); Movimento Nacional Juventude Comunidade Justiça e

Cidadania (JCJC); Pastoral Carcerária; Pastoral da Criança; Pastoral da Juventude do

Brasil (PJB); Pastoral Universitária (PU); Pensamento Nacional das Bases Empresariais

(PNBE); Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes).

Subscrita por 952.314 eleitores até o dia 10 de agosto de 1999, as assinaturas já

recolhidas foram entregues nesta data ao Presidente da Câmara Federal, Deputado

Michel Temer, mas continuarão a ser coletadas até que se complete o mínimo exigido

pela Constituição Federal para iniciativas populares de lei, isto é, 1% do eleitorado

nacional, o que corresponde atualmente a um milhão e sessenta mil assinaturas.

Os deputados que apresentam este projeto de lei, assumindo-o como seu, o fazem no

intuito de permitir que o mesmo possa começar imediatamente sua tramitação o

Congresso Nacional, considerando que estarão, dessa forma, contribuindo para que o

anseio da sociedade brasileira por uma democracia sem distorções possa ser acolhido

pelo Congresso Nacional, com a relevância e a urgência que merece o fato de estar

sendo expresso por um milhão de brasileiros, de todos os rincões do país, no uso de

um instrumento de participação popular extremamente importante mais ainda pouco

utilizado pelos cidadãos brasileiros.

Os subscritores deste projeto convidam os demais deputados a igualmente o

subscreverem, e em seguida deliberarem a seu respeito e o aprovarem no prazo

necessário que a lei promulgada possa viger nas eleições do ano 2000. O Congresso

Nacional estará dessa forma marcando o início do novo milênio com um passo decisivo

no esforço em que estamos todos empenhados pela valorização do voto do cidadão e

da função parlamentar.

Brasília, 10 de agosto de 1999.*

! Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. <http://tse1.tse.gov.br/>. Visitado em 09/07/2001.

[ ]
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ANEXO 11-PROJETO ORIGINAL DE INICIATIVA POPULAR DA LEI N.o 9.840.

"PROJETO DE LEI

Modifica a Lei n.? 9.504, de 30 de setembro de 1997 e altera

dispositivos da Lei n.? 4737, de 15 de julho de 1965 - Código

Eleitoral.

Art. 1°. O art. 41 e o §5° do art. 73, ambos da Lei nO9.504, de 30 de setembro de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 41 - Constitui processo de captação de sufrágio, vedado por esta lei, doar,

oferecer ou prometer, o candidato ou alguém por ele, bem ou vantagem pessoal de

qualquer natureza, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob

pena de multa de 1.000 (mil) a 50.000 (cinqüenta mil) UFIRs, e cassação do registro ou

do diploma."

Art. 2°. O art. 41 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, com sua redação

primitiva, passa a constituir o §4° do art. 36 da mesma Lei.

Art. 3°. O inciso IV do art. 262 e o art. 299, ambos da Lei n° 4.737, de 15 de julho de

1965 - Código Eleitoral, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 262 - ...

IV - Concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos

autos, nas hipóteses do art. 222 desta Lei, e do art. 41 da Lei n." 9.504, de 30 de

setembro de 1997"

"Art. 299 - ...

Parágrafo único - Se o Juiz verificar, quanto ao eleitor, tratar-se de réu primário, cujo

grau de instrução e condição de necessidade material no momento do crime poder-Ihe-

ia ter reduzido a capacidade volitiva de recusar a oferta, promessa ou doação,

conceder-Ihe-á perdão judicial."
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JUSTIFICATIVA:

Por que esta iniciativa popular?

No Brasil já se tornou habitual que candidatos, na época de eleições, distribuam

favores, bens e até dinheiro a eleitores, visando obter seus votos. Ora, essa prática

desvirtua inteiramente o sentido do voto. Ele deixa de ser o exercício do poder dos

cidadãos na escolha de seus representantes no governo e a eleição se transforma num

negócio. Isto permite também que candidatos inescrupulosos se aproveitem das

carências populares, conseguindo os votos dos eleitores mais pobres pela satisfação

de suas necessidades imediatas - uma cesta básica, uma conta atrasada, uma

consulta médica, um saco de cimento. Esta conduta se torna ainda mais perversa

porque, para esse tipo de político, é importante que existam muito pobres, e que estes

continuem sempre pobres, para que possa de novo envolvê-Ios na eleição seguinte.

Com isso se falseia o próprio processo eleitoral: a numerosa população brasileira mais

carente forma um verdadeiro exército eleitoral de reserva, convocado a cada eleição

para manter no poder os de sempre.

O Código Eleitoral vigente já estabelece, em seu art. 299, que essa prática é um crime

eleitoral, tipificando-o nos seguintes termos: "Dar, oferecer, prometer, solicitar ou

receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para

obter ou dar voto, e para conseguir ou prometer abstenção ainda que a oferta não seja

aceita".

Mas, tratando-se de crime, sua punição exige um processo demorado e cuidadoso.

Com isso, nos poucos casos em que se consegue colher provas que podem levar a

uma eventual condenação, esta é decidida muito tarde, com os mandatos questionados

já praticamente terminados. E em grande parte desses processos a prescrição deixa

impunes aqueles que cometeram o crime.

O que se pretende é mudar a legislação para dar mais eficácia à Justiça Eleitoral. E isto

através de um projeto de lei de iniciativa popular, para que a pressão da sociedade,

apoiada nos parlamentares preocupados com o aperfeiçoamento de nossa democracia,

vença a resistência dos que não têm interesse em que se coíba a compra de votos de

eleitores.
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o que mudar?

I - Possibilidade de cassação imediata de registro do candidato.

O projeto de lei propõe que a simples distribuição de bens, favores e vantagens

pessoais a eleitores, pelo candidato ou alguém por ele, durante as campanhas, seja

definida como infração eleitoral, a ser punida com multa administrativa e cassação do

registro da candidatura ou do diploma, de forma rápida, isto é, ainda dentro do período

de campanha eleitoral. Neste tipo de infração a rapidez se torna possível, uma vez que

bastará à Justiça Eleitoral comprovar que houve de fato essa distribuição de bens ou

vantagens pessoais.

Considera-se que a impossibilidade de concorrer na eleição em curso será, para o

candidato que tentar comprar votos de eleitores, uma punição mais forte do que uma

eventual prisão, imposta pelo art. 299 do Código Eleitoral. Esta, se houver condenação,

só ocorrerá ao término de um processo demorado, enquanto a cassação do registro do

candidato cortará de imediato sua maior pretensão, que é se eleger.

Para isso o projeto de lei introduz um novo artigo na atual lei eleitoral:

"Art. 41-A. Constitui processo de captação de sufrágio, vedado por esta lei, doar,

oferecer ou prometer, o candidato ou alguém por ele, bem ou vantagem pessoal de

qualquer natureza, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob

pena de multa de 1.000 (mil) a 50.000 (cinqüenta mil) Ufirs, e cassação do registro ou

do diploma."

11 - Cassação do registro pelo uso da máquina administrativa.

O projeto de lei, complementarmente, modifica igualmente o art. 73 da atual lei eleitoral,

no que se refere à outra prática habitual, também utilizada para a distribuição de

favores, que é o uso da máquina administrativa, em típico abuso do poder político.

Este artigo já proíbe, a quem exerce mandato, cargo ou função na administração

pública, entre outras as seguintes condutas: ceder bens móveis ou imóveis da

administração pública, a candidatos ou partidos (inciso I), usar materiais e serviços do

governo para fins eleitorais (inciso 11), ceder funcionários para os mesmos fins (inciso

111), distribuir bens e serviços de caráter social custeados pelo poder público (inciso IV),

transferir recursos da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios,

ressalvados casos especiais (inciso VI).
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No entanto, com exceção do inciso VI, a lei pune essas condutas somente com multa,

que pode ser até irrisória frente aos montantes habitualmente gastos nas campanhas.

Com o projeto de lei de iniciativa popular, pelo seu art. 1°, todas essas condutas, e não

somente a do inciso VI, passarão a ser punidas também com cassação do registro ou

do diploma.

111 - Perdão judicial para eleitores ludibriados.

O projeto de lei cria também a possibilidade do perdão judicial a eleitores envolvidos

por candidatos inescrupulosos, para que não temam testemunhar, o que diminuirá a
dificuldade de produção de provas sobre a compra de votos, quando for o caso de

processar criminalmente os candidatos que o façam.

Tanto quem compra o voto como quem o vende é considerado criminoso, pelo art. 299

do Có_digo Eleitoral. De fato, não se pode responsabilizar somente o candidato pela

prática desse crime. A corrupção tem sempre um pólo ativo e outro passivo. E também

é muito comum que eleitores procurem candidatos para vender o seu voto. Assim, o

eleitor - ainda quando pólo passivo - tem também que assumir as conseqüências do

ato de vender seu voto, em troca do que lhe seja oferecido pelo candidato. Mas

eleitores muito carentes e com baixo nível de consciência política podem ser ludibriados

por aproveitadores.

O projeto de lei propõe então que se agregue o seguinte parágrafo ao art. 299 do

Código Eleitoral:

"Parágrafo único. Se o juiz verificar, quanto ao eleitor, tratar-se de réu primário, cujo

grau de instrução e condição de necessidade material no momento do crime poder-Ihe-

ia ter reduzido a capacidade volitiva de recusar a oferta, promessa ou doação,

conceder-Ihe-á perdão judicial."

Observação: O projeto de lei prevê outras modificações legislativas de caráter mais

técnico, que visam adequar os textos legais às mudanças propostas. Assem, ele

transforma o atual 41 da lei eleitoral, que cedeu seu espaço para o novo art. 41, em

parágrafo do art. 36, que trata do mesmo assunto: e introduz o novo art. 41 nas

hipóteses em que cabe recurso contra a expedição de diploma".*

Tramitação do primeiro Projeto de Lei de Iniciativa Popular aprovado no Congresso

Nacional:
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Constituição

Justiça e Redação

Plenário", "~:".' jfo ~,

08/09/1999

21/09/1999

Favorável Eduardo Paes

SENADO:

Plenário:

08S: O projeto de lei foi sancionado pelo Exmo. Presidente da República, no dia 28 de

setembro de 1999 e publicado no Diário Oficial da União em data de 29/09/1999.

!. Fonte: "COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL - Transcrição do primeiro Projeto de Lei de

Iniciativa Popular aprovado pelo Congresso Nacional" - Centro de Documentação e Informação da

Câmara dos Deputados. Brasília: 1999.
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ANEXO 11I. QUADRO DE ASSINATURAS COLETADAS POR ESTADO DA

FEDERAÇÃO, NO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR - LEI n." 9.840/99.

NO DE ASSINATURAS:
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ITOTAL 1.039.175

*

* Fonte: COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL. - Transcrição do primeiro Projeto de Lei de

Iniciativa Popular aprovado pelo Congresso Nacional - Centro de Documentação e Informação da

Câmara dos Deputados. Brasília: 1999, pp. 227/228.



150

Anexo IV - PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR OBJETIVANDO IMPEDIR A

PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA DE ENERGIA DO PARANÁ.

"Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

PROJETO DE LEI N° 248/2001.

Art. 1°. Fica revogada a Lei n.? 12.355, de 08 de dezembro de 1998, que autoriza o

Poder Executivo a implementar a reestruturação societária da Companhia Paranaense

de Enerqla - Copel, alienar, dar em caução ou oferecer em garantia ações do Estado

no capital daquela Companhia, bem como contratar operações de crédito,

financiamentos ou outras operações por si ou pela Paraná Investimento S/A e adota

outras providências.

Art. 2°. O Estado do Paraná deterá sempre, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento)

das ações ordinárias da Companhia Paranaense de Energia - Copel, e das demais

empresas a ela vinculadas.

Parágrafo único. A reserva de que trata este Artigo não poderá ser dada em caução ou

garantia de qualquer espécie.

Art. 3°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

demais disposições em contrário.

Curitiba, 11 de junho de 2001 .

FORUM POPULAR CONTRA A VENDA DA COPEL

JUSTIFICATIVA:

O Forum Popular Contra a Venda da Copel - movimento cívico, paranista, patriótico,
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pluralista, suprapartidário, multidisciplinar e democrático - conclamou a sociedade

paranaense a lutar contra a entrega da maior e mais rentável empresa pública do

Estado e foi amplamente atendido.

Entidades da sociedade civil, ligadas ao setor produtivo, também se manifestaram na

defesa do patrimônio público. Entre elas, o Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia do Paraná, o Conselho Estadual de Economia e Contabilidade,

a Ordem dos Advogados do Brasil, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a

Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a Federação do Comércio do Estado

do Paraná, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, as Igrejas Católicas

e Evangélicas, Centrais Sindicais de caráter nacional, além de diversos outros

segmentos sociais organizados.

É inadmissível que o Governo do Estado, sem ter preocupação do povo paranaense,

venda a melhor empresa do setor elétrico brasileiro, sem nos esquecermos de sua

característica de empreendedora, podendo gerar outras subsidiárias de interesse do

Estado do Paraná.

Mesmo assim, o Governador Jaime Lerner assinou decreto no dia 04 de maio de 1999,

criando o Conselho de Desestatização, encarregado de preparar a privatização da

companhia, que no ano interior registrou um lucro de R$ 430 milhões. Entre as

atribuições deste órgão constam a elaboração de cronograma de desestatização da

Copel e a fixação do preço de venda de suas ações.

Em 27 de dezembro do ano passado, a Copel criou mais cinco subsidiárias, cada uma

respondendo por um setor estratégico da empresa geração, transmissão, distribuição,

telecomunicações e sistema de informações, todas subordinadas à holdin Copel, que

assim, poderia ser mais facilmente vendida, o que hoje é a grande obsessão do

governo: vender a qualquer preço a empresa para equilibrar o seu caixa, que vem

sofrendo as conseqüências de uma administração perdulária e imprevidente.

A Copel representa aproximadamente 10% de toda demanda de pico no Brasil, com

4.525 MW de capacidade de geração máxima. E 95% de sua energia é hidráulica,

permanente, renovável e verde - amarela.

Vender um ativo público desta magnitude, inteiramente pago pela nossa gente, sem

acrescentar um único quilowatt e sem gerar um emprego (ao contrário, gerando postos
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de trabalho sabe-se lá onde) seria uma verdadeira insanidade.

Nada justifica a dilapidação do patrimônio público do Paraná. E contra isso as forças

vivas da sociedade estão reagindo e se mobilizando, sob a bandeira do Fórum Popular

Contra a Venda da Copel.

Em decorrência, o Fórum Popular elaborou o presente Projeto de Lei de Iniciativa

Popular, hoje subscrito por mais de 100 mil eleitores paranaenses, que querem ver

revogada a Lei nO12.355, de 08 de dezembro de 1998, que autorizou a venda de ações

da Copel, em regime de urgência e sem consulta ao povo do Paraná.

O Fórum Popular rejeita as afirmações capciosas do Executivo de que a Copel perderá

competitividade a partir de 2004, quando se concluir o seu projeto de lesa pátria,

vendendo o setor elétrico brasileiro com sucata a poderosos grupos financeiros

internacionais.

Mesmo isso já reverteu, com o propno Governo Federal revendo sua estratégia e

interrompendo o processo de privatização do setor elétrico, constatando que ele não

representará a modernização do sistema, a ampliação dos serviços e o melhor

atendimento aos usuários. Não há garantia nenhuma de que as empresas privatizadas

terão fôlego, reservas de capital, créditos internacionais e disposição para investir na

geração de energia.

A privatização da Copel seria um retorno à década de 1950, quando a Companhia

Força e Luz (subsidiária da Bond and Share) não atendia ao clamor público, alegando

os seus diretores que não tinham autonomia para expandir os serviços. E a empresa de

capitais americanos e canadenses, que tinha interesse em dezenas de países,

incluindo os sistemas elétricos do Rio de Janeiro e de São Paulo, jamais se preocupou

com a angústia dos paranaenses.

O Fórum Popular continuará a mobilizar a sociedade paranaense em defesa da melhor,

mais rentável e mais eficiente empresa pública do Estado, que hoje está presente em

obras de engenharia e construção de barragens no Brasil, China, Argentina, Colômbia,

Malásia, Paraguai e Chile.

O Paraná dispõe de um grande potencial hídrico, bem superior à capacidade de Itaipu,

e mantém em suas barragens um volume extraordinário de água, o petróleo do século

XXI.



153

E tem amplo domínio sobre a tecnologia de construções, manutenção e operação de

sistemas, sendo grande formadora de mão de obra especializada e de engenheiros e

técnicos de primeiro nível, que tem repassado ao longo de sua existência ao parque

industrial paranaense.

Com a venda da Copel, o governo do Estado pretende também entregar os rios, que

são bens públicos intangíveis e nenhum governo tem o direito de inaliená-Ios, a

qualquer título. Os rios pertencem à história, desde o antigo Egito quando o Rio Nilo foi

berço da civilização, até os nossos Rios Iguaçu, Paraná, Ival, Piquiri e outros.

Incentivos fiscais e serviços de terraplanagem para atrair investimentos são de água e

energia elétrica em abundância, os fatores mais valorizados quando se cogita de novas

plantas industriais. E nenhum governo tem o direito de abrir mão destas vantagens, sob

pena de cometer um crime contra a posteridade.

Por isso, o Fórum Popular recebeu o apoio na conclamação que fez aos paranaenses

para se unirem a uma só voz, em defesa da Copel, por tudo que ela já fez e poderá

fazer pelo desenvolvimento do nosso Estado."

Histórico da tramitação do Projeto de Lei:

~0m4~~.~~.'~:'.~','Ra~'t~aJ:1~~r~ga:'r,Pa~ece~5~;l!t~~e./~tori·
Constituição e Justl~~' . 13/06/~001 Favorável Basílo Zanuss

07/08/2001 Favorável

13/08/200'1 Favorável

08S: O referido Projeto de Lei, subscrito por 120.984 eleitores, dispersos em 121

municípios do Estado, foi discutido e votado na Sessão do dia 20 de agosto do corrente

ano, tendo sido rejeitado.

*Fonte: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná: file:/A\AIp--nt\alprweb\Prodir\2001 \PR02001 000248.htm.

Visitado em 03/10.2001.
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Anexo V - LEI N.o 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998.

Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II

e III do art. 14 da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e

secreto, com valor igual para todos, nos termos da Lei e das normas constitucionais,

mediante:

I - plebiscito;

11- referendo;

111- iniciativa popular.

Art. 2°. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere

sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou

administrativa.

§1°. 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.

§2°. O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo,

cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.

(...)
Art. 6°. Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocado de conformidade,

respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica.

(...)

Art. 10°. O plebiscito ou referendo, convocado, nos termos da presente Lei, será

considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado

homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 11. O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar da
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promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, que se relacione de maneira

direta com a consulta popular.

(...)
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 projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto.

§2°. 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.

Art. 1~. A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento das exiqências

estabelecidas no art. 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa popular,

consoante as normas do Regimento Interno.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de novembro de 1998, 177° da Independência e 110° da República.
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ANEXO VI - TEXTO PARCIAL DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, REFERENTE À INICIATIVA POPULAR.

RESOLUÇÃO N.O 17, DE 1989.

Aprova o Regimento Interno da Câmara dos

Deputados.

A Câmara dos Deputados, considerando a necessidade de adaptar o seu

funcionamento e processo legislativo próprio à Constituição Federal, resolve:

Art. 1°. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar na

conformidade do texto anexo.

Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência,

e às demais Comissões, no que Ihes for aplicável, cabe:

11 - discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo o

disposto no §2° do art. 132 e excetuados os projetos:

c) de iniciativa popular;

Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu

decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em

tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles,

salvo as:

IV - de iniciativa popular;

Art. 109. Destinam-se os projetos:
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§1°. A iniciativa de projetos de lei na Câmara será, nos termos do art. 61 da

Constituição Federal e deste regimento:

.........................................................................................................................

VIII- dos cidadãos .

.........................................................................................................................

CAPíTULO VI

DO REGIME DE TRAMITAÇÃO

Art. 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser:

.........................................................................................................................

11- de tramitação com prioridade:

a) os projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério

Público, da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial, do Senador Federal ou dos

cidadãos.

Seção 11

Do Requerimento de Urgência

Art. 153. A urgência poderá ser requerida quando:

I - tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das

liberdades fundamentais;

Art. 171. Os Deputados que desejarem discutir proposição incluída na Ordem

do Dia devem inscrever-se previamente na Mesa, antes do início da discussão.

§3°. O primeiro subscrito r de projeto de iniciativa popular, ou quem este houver

indicado para defendê-Io, falará anteriormente aos oradores inscritos para seu debate,

transformando-se a Câmara, nesse momento, sob a direção de seu Presidente, em

Comissão Geral.

TíTULO VIII

CAPíTULO I

DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVil

Art. 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
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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;

11- as listas de assinatura serão organizadas por Município e por Estado,

Território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara;

111- 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 disponível 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;

IX - não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de Iniciativa Popular por vícios

de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação escoimá- los dos vícios formais para sua regular

tramitação.;

X - a Mesa designará Deputado para exercer, em relação ao projeto de lei de

iniciativa popular, os poderes de 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.
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ANEXO VII - RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE CRIOU A

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA.

RESOLUÇÃO N.o21, de 2001.

Cria a Comissão Permanente de Legislação Participativa.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte

Resolução:

Art. 1°. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso XVII:

"Art. 32 .

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

entidades mencionadas na alínea a

................................................................................ "(NR)"

Art. 2°. O §2° do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26 .

§2°. 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 .

................................................................................ (NR)"

Art. 3°. O art. 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar com

a seguinte redação:
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"Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser

exercida mediante o oferecimento de sugestões de iniciativa

legislativa, de pareceres técnicos, de exposições e propostas

oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer

das entidades mencionadas na alínea a do inciso XVII do art.

32.

§1°. As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o

dispostos no inciso I do artigo 255, receber parecer favorável

da Comissão de Legislação Participativa serão

transformados em proposição legislativa de sua iniciativa,

que será encaminhada à Mesa para tramitação.

§2°. As sugestões que receberem parecer contrário da

Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas

ao arquivo.

§3°. Aplicam-se à apreciação das sugestões pela Comissão

de Legislação Participativa, no que couber, as disposições

regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei nas

comissões.

§4°. As demais formas de participação recebidas pela

Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas à

Mesa para distribuição à comissão ou comissões

competentes para o exame do respectivo mérito, ou à

Ouvidoria, conforme o caso." (NR)

Art. 4°. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados assegurará à Comissão de

Participação legislativa apoio físico, técnico e administrativo necessário ao desempenho

de suas atividades.

Art. 5°. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados baixará os atos complementares

necessários à execução desta Resolução.

Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 30 de maio de 2001 .

AÉCIO NEVES - Presidente
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ANEXO VIII- REGULAMENTO N.o 21, DE 12 SETEMBRO DE 2001, DA COMISSÃO

PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA.

REGULAMENTO INTERNO.

Fixa normas para organização dos trabalhos da Comissão

Permanente de Legislação Participativa.

A Comissão de Legislação Participativa resolve:

Art. 1°-, A organização e o funcionamento da Comissão de Legislação Participativa

obedecerão às formalidades e aos critérios estabelecidos neste Regulamento Interno.

Art. 2°, Para efeito de recebimento de sugestões de iniciativa legislativa, pareceres

técnicos, exposições e propostas apresentadas pelas entidades a que se refere o inciso

XVII do art. 32 do Regimento Interno, serão exigidos os documentos abaixo

relacionados:

a) registro, em cartório, ou em órgão do Ministério do Trabalho;

b) documento legal que comprove a composição da diretoria efetiva e responsáveis,

judicial e extrajudicialmente, pela entidade, à época da sugestão.

§1°. A Presidência da Comissão solicitará informações adicionais e documentos,

sempre que os considerar necessários e pertinentes à identificação da entidade e ao

seu funcionamento.

§2°. As sugestões e demais instrumentos de participação referidos no "caput" serão

recebidos pela secretaria da Comissão em papel impresso ou datilogrado, ou em

disquete de computado, ou, ainda, pelo sistema de correspondência eletrônica, postal

ou fac-símile.

Art. 3°. Não serão conhecidas sugestões de iniciativas legislativas estabelecidas na

alínea "a" do inciso XVII do art. 32 do Regimento Interno, quando oferecidas por:

I - órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, excetuados aqueles com
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participação paritária da sociedade civil;

\I - organismos internacionais.

Art. 4°. As sugestões de iniciativa legislativa que atenderem às formalidades deste

Regulamento Interno serão distribuídas e posteriormente classificadas pela Comissão

da seguinte maneira:

I - projeto de lei complementar, será denominado Sugestão de Projeto de Lei

Complementar (SPLP);

\I - projeto de lei ordinária, será denominada Sugestão de Projeto de Lei (SPL);

\lI - projeto de decreto legislativo, será denominado Sugestão de Projeto de Decreto

Legislativo (SPDC);

IV - projeto de resolução, será denominado Sugestão de Projeto de Resolução (SPRC);

V - projeto de consolidação, será denominado Sugestão de Projeto de Consolidação

(SPC);

VI - requerimento solicitando a realização de audiência pública, será denominado

Sugestão de Requerimento de Audiência Pública (SRAP);

VII - requerimento solicitando depoimentos de autoridade ou cidadão que possa

contribuir para os trabalhos da Comissão, será denominado Sugestão de Requerimento

de Depoimento (SRD);

VIII - requerimento de informação ou de pedido de informação a ministro de Estado,

devidamente fundamentado, será denominado Sugestão de Requerimento de

Informação (SRIC);

IX - requerimento de convocação, devidamente fundamentado, das autoridades

mencionadas no art. 50 da Constituição Federal, será denominado de Sugestão de

Requerimento de Convocação (SRC).

X - emendas ao parecer preliminar do projeto de lei orçamentária anual será

denominada Sugestão de Emenda ao Parecer Preliminar do Projeto de Lei

Orçamentária Anual (SEPPLOA);

XI - emenda ao projeto de lei orçamentária anual, será denominada Sugestão de

Emenda à Lei Orçamentária Anual (SELOA);

XII - emenda ao projeto de lei do plano plurianual, será denominada Sugestão de

Emenda ao Plano Plurianual (SEPPA).
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§10• Completarão a classificação da sugestão o número de recebimento, pela ordem de

entrada, e o ano a que se refere, em séries específicas.

§20• Os pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e

culturais, constantes da alínea "b", do inciso XVII do art. 32 do Regimento Intemo, serão

identificados pela designação do tipo de contribuição e número de recebimen o

estabelecido seqüencialmente, por ordem de entrada.

§30• Encerrada a legislatura, será reiniciada a numeração das sugestões e de demais

instrumentos de participação.

§4°. Para o disposto no inciso XI deste artigo, a Comissão limitará a cinco o número de

emendas a ser apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual conforme o art. 20,

inciso I, da Resolução n.? 2 - CN, de 1995.

§5°. O'limíte de emendas ao projeto disposto no inciso XII deste artigo dependerá de

norma definida pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

quando do envido de projeto ao Congresso Nacional.

Art. 5°. A Presidência da Comissão mandará verificar se existe sugestão recebida que

trate de matéria análoga ou conexa já em análise, quando fará a distribuição por

dependência, determinando sua apensação, após numeração.

Art. 6°. Caberá à Comissão promover e observar, quando couber, a adequação formal

da sugestão para assegurar-lhe as mínimas condições de redação e técnica que a

habilitem a tramitar.

Art. 7°. A Comissão informará às entidades proponentes da Sugestão e data e o horário

em que sua proposta será discutida.

Art. 8°. A Comissão deverá examinar as sugestões legislativas e sobre elas decidir no

prazo de dez sessões.

Parágrafo único. O Relator disporá da metade do prazo concedido à Comissão para

oferecer seu parecer.

Art. 9°. Constará da sinopse relativa ao encaminhamento das sugestões, e,

posteriormente, ao trâmite da proposição da Comissão, em todos os seus registros

institucionais, a indicação da entidade a cuja origem sua autoria remonta.

Art. 10. A Comissão manterá as entidades informadas da tramitação de sua sugestão.

Art. 11. A Comissão elaborará manual destinado a orientar as entidades, contendo
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informações relativas a suas atividades, ao processo legislativo, aos limites legais e

modelos para elaboração dos atos e espécies legislativas constantes deste

Regulamento.
Art. 12. Este regulamento Interno entra em vigor na data de sua aprovação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001.

Deputada Luiza Erundina de Sousa

Presidente
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ANEXO IX - TEXTO PARCIAL DO ANTEPROJETO DE CONSTITUiÇÃO
APRESENTADO PELO JURISTA FÁBIO KONDER COMPARATO EM 1986 AO

PARTIDO DOS TRABALHADORES.

"TíTULO I

PRINCíPIOS FUNDAMENTAIS

ORIGEM E FINALIDADE DO PODER

Art. 1°. Todo poder emana do povo e em seu nome e proveito deve ser exercido,. A

organização de poderes tem por fim assegurar, a todos, condição de vida digna e feliz.

EXERCíCIO DA SOBERANIA POPULAR

Art. 2°. A soberania popular se exerce pelo sufrágio político e a participação do povo

nas funções públicas, com a garantia dos direitos e liberdades fundamentais.

(...)
DIREITO DE INICIATIVA PARTIDÁRIA E POPULAR

Art. 11. É assegurado a todo partido político ou conjunto de cidadãos, o direito de

iniciativa em matéria constitucional e legislativa, na forma do disposto nesta

Constituição e nas leis complementares.

( ...)
INICIATIVA DAS lEIS

Art. 133. Ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição, a iniciativa das leis

complementares ou ordinárias cabe ao Presidente da República, qualquer membro do

Congresso Nacional, partido político, ou conjunto de dez mil cidadãos.

Parágrafo único. Os projetos de lei de iniciativa popular têm inscrição prioritária na

ordem do dia da Câmara dos Deputados. Não tendo sido votados quando do

encerramento da sessão legislativa, consideram-se reinscritos de pleno direito, na

sessão seguinte da mesma legislatura, ou na primeira sessão da legislatura

subsequente.

(...)
ORGANIZAÇÃO
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Art. 194. Os Estados federativos reger-se-ão pelas leis fundamentais que adotarem,

respeitados os princípios estabelecidos nesta Constituição e, em particular, os

seguintes:

I - a iniciativa popular em matéria legislativa e o referendo em matéria constitucional.

(...)
ORGANIZAÇÃO

Art. 200. Os municípios reger-se-ão pela leis fundamentais que adotarem, respeitados

os princípios estabelecidos nesta Constituição e, em particular, os seguintes:

I - a iniciativa popular em matéria legislativa e o referendo obrigatório de leis aprovadas

por menos de três quintos dos componentes do órgão legislativo, caso haja

requerimento para tanto de um décimo dos eleitores, dentro em trinta dias da

provocação. JJ


