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Resumo

A iniciativa  popular  de  lei  no  contexto  do  processo  legislativo.  Monografia.  Este 

estudo  objetiva  evidenciar  os  problemas  e  limitações  que  impedem  a  consolidação  da 

iniciativa popular de lei como mecanismo de participação direta dos cidadãos no processo 

legislativo  e,  a  partir  daí,  apresentar  e  avaliar  as  medidas  e  alternativas  propostas  por 

estudiosos  e  parlamentares  para  garantir  maior  acessibilidade  e  resultados  práticos  ao 

procedimento.  Com  o  intuito  de  oferecer  maiores  subsídios  à  persecução  dos  objetivos 

enunciados, será adotada uma abordagem que privilegiará não apenas a simples exposição e 

análise do panorama atual da iniciativa popular de lei no país, mas também a evolução da 

participação popular ao longo de nossa história política e a comparação com as experiências 

de outras  nações  que,  assim como o Brasil,  admitem a iniciativa  popular  como uma das 

formas de manifestação da soberania de seus cidadãos. 

Palavras chave: iniciativa popular de lei, processo legislativo, participação popular.
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INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF) marca a inserção de 

um novo instrumento de participação popular no ordenamento jurídico brasileiro: a iniciativa 

popular de lei, que surge com o objetivo de garantir aos cidadãos papel ativo no processo de 

elaboração das leis. 

A  iniciativa  popular  passa  a  partir  desse  momento  a  integrar  o  seleto  grupo  dos 

institutos  representativos  da  chamada  democracia  semidireta,  conceituada  por  Benevides 

(1991, p. 129) como o regime democrático em que existe uma mescla entre a representação 

política  e  o  exercício  direto da soberania  popular.  Dallari  (2005,  p.  153)  coloca que tais 

institutos, embora considerados por alguns autores como representativos da democracia direta 

(exercício direto da soberania pelo povo), teriam como característica o fato de não darem ao 

povo a possibilidade de ampla discussão antes da deliberação, razão pela qual receberiam 

classificação distinta. Para o autor, além da iniciativa popular de lei, comporiam o conjunto 

dos institutos de democracia semidireta:

a)referendo: consulta à população para a introdução de algum ato normativo que afete 

interesse público relevante;

b)plebiscito: consulta prévia à população sobre determinado tema. Na dependência do 

resultado,  poderão ser adotadas providências legislativas;

c)veto popular: possibilidade de que o povo, após a aprovação de uma proposição pelo 

Parlamento, requeira que a mesma seja submetida à apreciação popular;

d)recall:  possibilidade  de  que  o  povo requeira  consulta  à  opinião  pública  sobre  a 

manutenção ou revogação da eleição de legislador  ou funcionário  eletivo,  ou para 

reforma de decisão judicial sobre constitucionalidade de lei.

Atendidos os requisitos constitucionalmente estabelecidos, as demandas da população 

poderiam ser diretamente apresentadas ao Parlamento, sem a necessidade de qualquer tipo de 

intermediário. 

Essa conquista constituiu-se num reflexo do momento vivido pelo País, recém-saído 

da Ditadura Militar e em busca do retorno e fortalecimento das instituições democráticas. Era 
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por  muitos  vista  como  uma  bandeira  da  independência  dos  cidadãos  perante  seus 

representantes. 

O modelo de apresentação e tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular que 

vigora atualmente no Brasil foi consolidado somente após a regulamentação do instituto por 

intermédio do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD - Resolução nº 17, de 

1989), e da Lei nº 9.709 de 1998, que tentaram de forma muito discreta e sem resultados 

significativos, preencher as lacunas do texto constitucional. 

Essa discrição aparentemente se refletiu no número de projetos de lei de iniciativa 

popular apresentados e convertidos em lei nos últimos dezenove anos. Apenas quatro projetos 

foram  apresentados,  três  deles  efetivamente  convertidos  em  lei.  Cabe  ressaltar  que, 

formalmente, nenhum dos projetos tramitou como de iniciativa popular. Por dificuldades na 

conferência das assinaturas e demais requisitos (nome completo e legível, endereço e dados 

identificadores do título eleitoral) pela Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, 

tiveram  que  ser  “apadrinhados”  por  parlamentares  ou  pelo  Poder  Executivo,  os  quais 

assumiram sua autoria.

Diante  das  premissas  apresentadas,  como  converter  a  iniciativa  popular  em 

mecanismo de efetiva participação popular no processo legislativo brasileiro?

Com o propósito de abordar o problema em questão, o presente estudo adotou como 

tema a iniciativa popular de lei no contexto do processo legislativo, delimitando-o de modo a 

destacar não apenas as alternativas e sugestões apresentadas por estudiosos e legisladores para 

o  fortalecimento  e  popularização  do  instituto  no  país,  mas  também a  evolução  histórica, 

características, problemas e limitações do modelo federal para a propositura e tramitação de 

projetos de lei desta natureza.

O objetivo geral era evidenciar os problemas e limitações que impedem a consolidação 

da iniciativa popular de lei como mecanismo efetivo de participação direta dos cidadãos no 

processo legislativo brasileiro e apresentar medidas capazes de garantir maior acessibilidade e 

resultados práticos ao procedimento, ao passo que os objetivos específicos consistiam em:

a)Compreender as bases históricas da democracia semidireta e da iniciativa popular no 

Brasil;
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b)Apresentar,  com  fins  comparativos  com  a  realidade  brasileira,  exemplos  do 

tratamento dispensado à iniciativa popular por outras nações;

c)Avaliar  os  requisitos  constitucionais,  regimentais  e  legais  para  a  propositura  e 

tramitação no Brasil de projetos de lei de iniciativa popular em nível federal;

d)Apresentar exemplos do tratamento dispensado à iniciativa popular pela legislação 

de Estados e Municípios Brasileiros;

e)Levantar e analisar os problemas e limitações inerentes ao exercício da iniciativa 

popular em nível federal no território brasileiro;

f)Levantar e analisar as medidas apresentadas pela doutrina e pelo Parlamento com o 

intuito de combater os problemas e tornar mais efetiva a prática da iniciativa popular 

de lei no Brasil.

Os  dados  que  fundamentaram  o  estudo  foram  coletados  via  documentação,  que 

abrangeu a pesquisa documental e bibliográfica sobre a iniciativa popular de lei, de acordo 

com a seguinte sistemática:

1º) Pesquisa em bibliotecas e via rede mundial de computadores para o levantamento 

de referências bibliográficas e documentais pertinentes ao objeto de estudo;

2º) Compilação, seleção e análise do material obtido;

3º) Redação do Trabalho final.
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CAPÍTULO 1 

DEMOCRACIA SEMIDIRETA E INICIATIVA POPULAR NO 

BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

A  iniciativa  popular  de  lei  surge  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  como  uma 

inovação da CF, resultado direto do contexto vivido pelo País ao longo da segunda metade da 

década  de  1980,  marcado  por  grande  mobilização  da  sociedade  e  luta  em  defesa  da 

democracia e da soberania popular. Por outro lado, a prática da democracia semidireta não é 

assunto inédito na história recente do Brasil.  Existem diversos precedentes históricos cujo 

conhecimento  pode  ser  de  grande  auxílio  para  o  entendimento  de  como  esse  modelo 

democrático  foi  aos  poucos  processado  e  assimilado  à  realidade  política  pátria,  desde  o 

Império até a estruturação da configuração atualmente em vigor.

Nesse sentido, Benevides (1991, p. 111) pondera que propostas de criação de formas 

de democracia semidireta não são inéditas na história política brasileira. Apesar de limitadas 

ao que a autora conceitua como “exercício retórico de bacharéis bem intencionados”,  tais 

propostas têm sua importância, pois evidenciam que, em maior ou menor intensidade, sempre 

houve  questionamentos  sobre  o  papel  dos  representantes  e  sua  autonomia  perante  os 

representados.

Segundo Benevides (1991, p. 112), o primeiro instituto da democracia semidireta no 

Brasil data de 16 de fevereiro de 1822, quando um decreto estabeleceu a possibilidade de que 

uma parcela do eleitorado requeresse a perda de mandato dos eleitos para o Conselho de 

Procuradores  do Estado por  desempenho inadequado de  suas  obrigações.  Esse  verdadeiro 

precursor  do  que  mais  tarde  ficaria  conhecido  como  recall  (revogação  do  mandato  de 

políticos por iniciativa dos eleitores) teve existência breve. Foi extinto em 7 de abril de 1823.

Ainda no período imperial, a Constituição de 1824 previu em seu artigos 156 e 157, a 

possibilidade de ação popular para a responsabilização penal dos juízes de direito e oficiais de 

justiça (CUNHA, 2001, p. 38-39), verbis:

Art. 156.  Todos os Juízes de Direito, e os Officiaes de Justiça são responsáveis 
pelos abusos de poder, e prevaricações, que commetterem no exercício de seus 
Empregos; esta responsabilidade se fará effectiva por Lei regulamentar.
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Art. 157.  Por suborno, peita, peculato, e concussão haverá contra elles ação 
popular, que poderá ser intentada dentro de anno, e dia pelo próprio queixoso, 
ou por qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo estabelecida na Lei.

A  Constituição  Federal  de  1891  não  trouxe  qualquer  instituto  de  democracia 

semidireta (CUNHA, 2001, p. 53-83). Benevides (1991, p. 114-115), entretanto, relata que 

perdura  até  a  atualidade  certa  polêmica  referente  à  necessidade  (ou  não)  de  aprovação 

plebiscitária do texto final da Carta.

Especial atenção deve ser dispensada à introdução de algumas formas de democracia 

semidireta pelos textos de algumas das primeiras constituições republicanas dos Estados. 

A Constituição do Estado de São Paulo (1891), além da possibilidade de revogação 

dos  mandatos  legislativos,  previa  o  veto  popular  para  a  anulação  de  deliberações  das 

autoridades municipais por proposta dos eleitores reunidos em assembléia. Infelizmente tais 

práticas não prosperaram, sendo abolidas em 1905 (BENEVIDES, 1991, p. 115).

As Constituições dos Estados de Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também 

trouxeram  a  possibilidade  de  cassação  de  mandatos  dos  representantes  por  iniciativa  do 

eleitorado (BENEVIDES, 1991, p. 115). Assim como no Estado de São Paulo, as práticas 

democráticas semidiretas foram abolidas por reformas constitucionais estaduais realizadas em 

1898 (Goiás), 1910 (Santa Catarina) e 1913 (Rio Grande do Sul).

A  Constituição  Federal  de  1934,  considerada  por  Cunha  (2001,  p.  87)  a  mais 

inovadora das constituições brasileiras, trouxe significativas mudanças, como a ampliação dos 

poderes da União (artigos 5º e 6º),  a criação da Justiça Eleitoral  e sua inserção no Poder 

Judiciário (artigos 63 e 82), da Justiça Militar (artigos 84 a 87), da Justiça do Trabalho (art. 

122), da representação corporativa no Parlamento (art.  23) e da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (art. 36). 

Não  obstante  as  importantes  realizações,  a  Carta  de  1934  não  acolheu  qualquer 

mecanismo  de  democracia  semidireta.  A título  de  curiosidade,  Benevides  (1991,  p.  116) 

recorda que a subcomissão encarregada da elaboração do anteprojeto chegou a discutir uma 

emenda que previa a possibilidade de cassação do mandato do Presidente da República via 

plebiscito. A influência dos regimes autoritários europeus encurtou a vida da Constituição de 

1934, que foi substituída pela Constituição outorgada de 1937, a famosa “polaca”.
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A Carta autoritária  de 1937 tinha por finalidade precípua a legitimação do regime 

comandado por  Getúlio  Vargas.  No âmbito  da democracia  semidireta,  estabeleceu quatro 

possibilidades de plebiscito:

a)para a incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estado (CUNHA, 2001, p. 

162):

Art. 5º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para anexar-se a outros, ou formar novos Estados, mediante a aquiescência 
das respectivas Assembléias Legislativas, em duas sessões anuais consecutivas, 
e aprovação do Parlamento Nacional.

Parágrafo  único.  A  resolução  do  Parlamento  poderá  ser  submetida  pelo 
Presidente da República ao plebiscito das populações interessadas.  

b)para a conferência de poderes de legislação ao Conselho de Economia Nacional, 

sobre matérias de sua competência  (CUNHA, 2001, p. 174):

Art.  63.  A  todo  tempo  podem  ser  conferidos  ao  Conselho  da  Economia 
Nacional, mediante plebiscito a regular-se em lei, poderes de legislação sobre 
algumas ou todas as matérias de sua competência.

Parágrafo único. A iniciativa do plebiscito caberá ao Presidente da República, 
que especificará no decreto respectivo as condições em que as matérias sobre as 
quais poderá o Conselho da Economia Nacional exercer poderes de legislação.

c)para a aprovação de projeto de emenda, modificação ou reforma da Constituição, em 

caso  de  discordância  entre  o  projeto  de  iniciativa  do  Presidente  da  República  e  o 

projeto de iniciativa da Câmara dos Deputados (CUNHA, 2001, p. 200-201):

Art. 174....................................................................................................................
.................................................................................................................................
§ 4º No caso de ser rejeitado o projeto de iniciativa do Presidente da República, 
ou no caso em que o Parlamento aprove definitivamente,  apesar da oposição 
daquele,  o  projeto  de  iniciativa  da  Câmara  dos  Deputados,  o  Presidente  da 
República poderá, dentro de trinta dias, resolver que um ou outro projeto seja 
submetido ao plebiscito nacional. O plebiscito realizar-se-á noventa dias depois 
de  publicada  a  resolução  presidencial.  O  projeto  só  se  transformará  em  lei 
constitucional se lhe for favorável o plebiscito.

d)Para a aprovação do próprio texto constitucional, mediante decreto do Presidente da 

República, que nunca ocorreu (CUNHA, 2001, p. 202):



14

Art. 187. Esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida ao 
plebiscito nacional na forma regulada em decreto do Presidente da República.
Os  oficiais  em  serviço  ativo  das  forças  armadas  são  considerados, 
independentemente  de  qualquer  formalidade,  alistados  para  os  efeitos  do 
plebiscito.

Encerrada  a  ditadura  Vargas,  o  Brasil  adentra  uma fase  de  redemocratização  que, 

infelizmente,  não produziu os reflexos positivos esperados nas instituições  de democracia 

semidireta. A sombra do autoritarismo alimentava o temor da manipulação das massas e os 

constituintes encarregados da produção da Constituição de 1946 optaram por apostar suas 

fichas num sistema quase que puramente representativo (BENEVIDES, 1991, p. 118-119). A 

única  exceção  coube  à  previsão  de  plebiscito  para  a  incorporação,  subdivisão  ou 

desmembramento de Estados, constante do art. 2º (CUNHA, 2001, p. 209):

Art. 2º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante voto das 
respectivas  assembléias  legislativas,  plebiscito  das  populações  diretamente 
interessadas e aprovação do Congresso Nacional.

Mais tarde, em 1961, logo após a renúncia de Jânio Quadros, a Emenda Constitucional 

nº 4,  que instituiu o parlamentarismo como sistema de governo, trouxe em seu art.  25,  a 

previsão  de  plebiscito  para  que  a  população  decidisse  entre  a  manutenção  do  sistema 

parlamentar e a volta ao sistema presidencial (CUNHA, 2001, p. 279):

Art. 25. A lei votada nos termos do art. 22 poderá dispor sobre a realização de 
plebiscito que decida da manutenção do sistema parlamentar ou volta ao sistema 
presidencial,  devendo,  em tal  hipótese,  fazer-se  a  consulta  plebiscitária  nove 
meses antes do termo do atual período presidencial.

O plebiscito  foi  realizado em 6  de  janeiro  de  1963 e  os  eleitores  decidiram pelo 

retorno ao sistema presidencialista (BENEVIDES, 1991, p. 119).

Após  o  golpe  militar  de  1964,  o  Brasil  mergulha  novamente  no  autoritarismo.  A 

Constituição de 1967 deixou inclusive de empregar a expressão “plebiscito”, substituindo-a 

em  seu  art.  14  pela  “consulta  prévia  às  populações  locais,  para  a  criação  de  novos 

Municípios” (CUNHA, 2001, p. 298), única forma de manifestação da democracia semidireta 

presente em sua redação.

Até o final de 1984, as propostas e discussões sobre a democracia semidireta ficaram 

restritas aos ciclos acadêmicos e a projetos apresentados por diversos parlamentares, prevendo 



15

plebiscitos para temas que iam desde o divórcio à realização de eleição direta para Presidente 

da  República.  Todas  as  iniciativas  parlamentares  foram  arquivadas  e  a  maior  parte  da 

população sequer tomou conhecimento de sua existência (BENEVIDES, 1991, p. 120-122).

Transcorrido um período de frustração motivada por uma série de derrotas políticas, 

como o fracasso do movimento “diretas já” e a fatídica morte de Tancredo Neves, os setores e 

movimentos organizados da sociedade gradualmente começaram a se mobilizar e adquiriram 

nova  vitalidade,  que  se  manifestou  inicialmente  na  malograda  luta  por  uma  Assembléia 

Nacional Constituinte exclusiva (com representantes eleitos unicamente para a elaboração da 

nova  Carta  Magna),  e  atingiu  seu  auge  em  1987,  durante  a  campanha  pelo  direito  de 

apresentação de emendas populares à Constituinte (BENEVIDES, 1991, p. 123-124).

Os  mecanismos  de  democracia  semidireta  (referendo  e  iniciativa  popular) 

encontravam-se previstos em três emendas populares promovidas pelo Plenário de São Paulo, 

pelo  Movimento  Gaúcho  da  Constituinte  e  pelo  Plenário  de  Minas  Gerais,  que  juntos 

colheram mais de quatrocentas mil assinaturas (BENEVIDES, 1991, p. 124-125).

Referindo-se às emendas populares, Duarte Neto considera digna de nota, apesar de 

não ter vingado, a proposta apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa, Associação 

Brasileira de Apoio à Participação Popular na Constituinte, Comissão Brasileira de Justiça e 

Paz, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, e mais quatro outras entidades. A 

iniciativa popular era prevista para projetos de lei, que deveriam ser subscritos por no mínimo 

setenta mil eleitores, e para emendas à Constituição, que deveriam ter o apoio de pelo menos 

um por cento do eleitorado nacional (COPOLLA, 1987, p. A-8 apud DUARTE NETO, 2005, 

p. 99-100).

Benevides (1991, p. 125) salienta a importância da participação dos integrantes da 

Comissão  Justiça  e  Paz  de  São  Paulo  na  defesa  da  participação  popular  e  na  busca  de 

propostas  concretas  para  o  caso  brasileiro.  A  autora  também  destaca  os  anteprojetos  de 

Constituição apresentados por juristas e partidos políticos a partir de 1985. Mesmo que não 

tenham  sido  integralmente  aproveitadas,  as  propostas  constantes  dos  vários  anteprojetos 

exerceram forte influência, tanto para a inclusão quanto para a manutenção dos mecanismos 

de democracia semidireta na redação final da Carta de 1988.

Logo  após  a  convocação  da  Assembléia  Nacional  Constituinte,  o  Presidente  José 

Sarney  institui  por  decreto  a  Comissão  Provisória  de  Estudos  Constitucionais  (Comissão 
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Afonso  Arinos),  presidida  pelo  jurista  Afonso  Arinos  de  Melo  Franco  e  encarregada  de 

elaborar um anteprojeto capaz de orientar os trabalhos da Assembléia (SGARBI, 1999, p. 20-

21).

A Comissão sofreu muitas críticas em razão de ter sido criada por decreto presidencial. 

Segmentos tanto da direita quanto da esquerda duvidavam de sua isenção e acreditavam que o 

anteprojeto  produzido  serviria  apenas  para  facilitar  a  defesa  dos  interesses  do  Executivo 

durante a elaboração da Constituição (SGARBI, 1999, p. 34).

Os trabalhos da Comissão foram concluídos em setembro de 1986 e o texto final, além 

de  prever  a  iniciativa  popular  legislativa  apenas  para  projetos  de  lei,  deixou  toda  a 

regulamentação  do  instituto  a  cargo  de  lei  complementar  (RIBEIRO,  1993,  p.  78  apud 

DUARTE NETO, 2005, p. 93).

Muito provavelmente em razão das inúmeras críticas recebidas, o anteprojeto oriundo 

da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais sequer foi  encaminhado à Assembléia 

Constituinte.

O anteprojeto de autoria de José Afonso da Silva continha as figuras do referendo, da 

iniciativa  popular,  veto  popular  e  a  possibilidade  de  revogação  dos  mandatos  dos 

representantes  eleitos  pelos  eleitores  (BENEVIDES,  1991,  p.  125).  A  iniciativa  popular 

somente era admitida para a apresentação de projetos de lei, que deveriam ser subscritos por 

pelo menos cinqüenta mil eleitores (RIBEIRO, 1993, p. 76-77 apud DUARTE NETO, 2005, 

p. 96).

O anteprojeto do jurista Fábio Konder Comparato (1986), elaborado por solicitação do 

Partido  dos  Trabalhadores  (PT),  trazia  significativo  aprofundamento  dos  institutos  de 

democracia  semidireta  na  atividade  legislativa,  na  função  pública  e  na  função  judicante 

(BENEVIDES, 1991, p. 125). Previa a iniciativa popular não apenas para a apresentação de 

projetos de lei, que deveriam ser acompanhados de no mínimo dez mil subscrições, mas para 

emendas à Constituição, caso em que eram exigidas trinta mil assinaturas (COMPARATO, 

1987, p. 19).

O anteprojeto de Pinto Ferreira (1985) era mais um a defender a iniciativa popular e o 

referendo para matéria constitucional (BENEVIDES, 1991, p. 125). O número de subscrições 

exigidas era de cinqüenta mil, independentemente de se tratar de projeto de lei de iniciativa 



17

popular ou proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular (RIBEIRO, 1993, p. 79 

apud DUARTE NETO, 2005, p. 96).

A aprovação da redação que incluía os institutos de democracia semidireta não foi 

pacífica. Muitos foram os parlamentares que, impulsionados por pensamentos retrógrados e 

pelo  temor  da  perda  de  influência,  subiram  à  tribuna  para  fazer  forte  oposição.  Esse 

comportamento  negativo  produziu  algum  resultado,  já  que  muitas  propostas  de  cunho 

inovador, que previam desde a exigência de um número menor de assinaturas, à inscrição 

prioritária na Ordem do Dia para os projetos de lei de iniciativa popular, foram descartadas 

(DUARTE NETO, 2005, p. 102-103). A figura do veto popular, que havia sido aprovado em 

primeiro turno, acabou por cair na apreciação em segundo turno (BENEVIDES, 1991, p. 126-

128). O texto aprovado cuidou apenas de consagrar a iniciativa popular de lei como uma das 

formas  de  exercício  da  soberania  popular  (art.  14,  III),  estabeleceu  a  necessidade  de 

subscrição dos projetos de lei de iniciativa popular 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 uma deles (art. 61, § 2º), e deixou a regulamentação a cargo de lei a ser 

apresentada posteriormente (art. 14).

Promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil,  em 5 de outubro de 

1988,  segue-se  uma fase  de  expectativa  pela  apresentação  do  primeiro  projeto  de  lei  de 

iniciativa popular.

A honra coube a projeto do Movimento Popular de Moradia, que pleiteava a criação 

do Fundo Nacional da Moradia Popular e do Conselho Nacional de Moradia, apresentado à 

Câmara  dos  Deputados  em 19  de  janeiro  de  1992  e  que,  após  a  respectiva  numeração, 

tramitou como Projeto de Lei nº 2.710, de 1992. 

O Projeto foi acompanhado de cerca de oitocentas mil assinaturas, distribuídas por 

dezoito Estados da Federação. Em face da impossibilidade da conferência da situação eleitoral 

de todos os subscritores  pela Justiça Eleitoral,  foi  “apadrinhado” pelo Deputado Nilmário 

Miranda, que passou a figurar como seu autor. Mesmo tramitando como projeto de autoria de 

Deputado, houve, em maio de 1998, a transformação do Plenário da Câmara em Comissão 

Geral,  privilégio  somente  concedido  pelo  RICD  (art.  91,  II  e  §  2º)  às  proposições 

legitimamente  consideradas  como  de  iniciativa  popular  (MELO,  2001,  p.  190-191).  Sua 
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tramitação  foi  lenta  e  somente  em  2005  foi  definitivamente  aprovado  pelo  Congresso 

Nacional, sendo convertido na Lei nº 11.124, de 2005.

A segunda tentativa de apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular coube a 

movimento  comandado  pela  escritora  Glória  Peres  que,  após  ter  sua  filha  brutalmente 

assassinada  por  um  colega  de  trabalho,  iniciou,  com  forte  apoio  da  mídia,  a  coleta  de 

assinaturas  com  o  propósito  de  incluir  o  homicídio  qualificado  na  listagem  de  crimes 

hediondos veiculada pela Lei nº 8.072, de 1990. Essa iniciativa deu origem ao Projeto de Lei 

nº 4.146, de 1993. Também em função de problemas para a conferência das assinaturas, o 

Projeto acabou por ser apresentado como de autoria do Poder Executivo (MELO, 2001, p. 

102).  Devido  à  grande  comoção  gerada  em  todos  os  segmentos  sociais  pelo  crime  que 

motivou a campanha de coleta de assinaturas, teve uma tramitação muito mais célere que seu 

antecessor, sendo convertido na Lei nº 8.930, de 1994.

Em 1999, a Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), com o apoio da Conferência 

Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  (CNBB),  apresentou  à  Câmara  dos  Deputados,  projeto 

acompanhado de cerca de um milhão de assinaturas, que propunha a modificação da Lei nº 

9.504, de 1997 (estabelece normas para as eleições) e a alteração de dispositivos da Lei nº 

4.737, de 1965 (Código Eleitoral),  para incluir  a possibilidade de cassação do registro de 

candidato que doar, oferecer ou prometer bem ou vantagem pessoal em troca de votos (crime 

de compra de votos). Surge a partir da numeração pela Câmara dos Deputados, o Projeto de 

Lei nº 1.517, de 1999.

Assim  como  seus  dois  predecessores,  em  virtude  de  dificuldades  operacionais,  o 

Projeto tramitou como de autoria do Deputado Albérico Cordeiro, primeiro da lista de oito 

parlamentares que o encamparam.

Como  o  País  vivia  um  momento  de  intensa  pressão  por  medidas  de  combate  à 

corrupção eleitoral, o Projeto de Lei nº 1.517 teve a tramitação mais rápida dentre todos os 

outros de origem popular, pois ainda no ano de apresentação foi convertido na Lei nº 9.840, 

de 1999.

A organização não-governamental (ONG) Gabriela Sou da Paz, criada após a trágica 

morte da jovem Gabriela Prado Maia Ribeiro durante um assalto no metrô da Tijuca (RJ), 

protagonizou  a  mais  recente  tentativa  de  propositura  de  um  projeto  de  lei  de  iniciativa 

popular. Foram coletadas mais de um milhão e trezentas mil assinaturas (dados coletados na 
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página  eletrônica  da  própria  ONG  –  www.gabrielasoudapaz.org),  com  o  propósito  de 

promover alterações na legislação penal brasileira de modo a reduzir a impunidade associada 

a determinadas práticas criminosas. As assinaturas foram juntadas ao Projeto de Lei nº 7.053, 

de  2006,  apresentado  pelo  Deputado  Antônio  Carlos  Biscaia  e  co-autores,  para  que  este 

tramitasse  como  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular,  em razão  dos  já  citados  problemas 

ligados à conferência das firmas. O Projeto foi apensado ao Projeto de Lei nº 4.911, de 2005, 

que  trata  de  tema  semelhante,  e  encontra-se  desde  2006  aguardando  manifestação  da 

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Cidadania  da  Câmara  dos  Deputados.  Cumpre 

esclarecer que o Projeto de Lei nº 7.053, de 2006, não foi considerado como de iniciativa 

popular pelo Anuário Estatístico do Processo Legislativo da Câmara dos Deputados de 2006 

(disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/CEDI/ANUARIO_2006v2.pdf).
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CAPÍTULO 2 

A INICIATIVA POPULAR EM OUTROS PAÍSES 

Encerradas as considerações históricas acerca do modelo brasileiro para a propositura 

e tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular e com o intuito de buscar subsídios que 

auxiliem em sua compreensão e na busca de alternativas viáveis para sua maior efetividade, 

torna-se  necessário  conhecer  o  tratamento  dispensado  por  outros  povos  ao  instituto, 

especialmente  daqueles onde a  democracia  participativa  é  prática  consolidada há bastante 

tempo.  Com propósitos  comparativos,  também serão  evidenciadas  as  práticas  atinentes  à 

iniciativa popular de alguns países das Américas Latina e Central.

2.1 Suíça

A  experiência  suíça  com  os  institutos  de  democracia  participativa  não  é  recente. 

Resultou de um processo natural de edificação, fruto da luta pela preservação de autonomias 

regionais diante do poder central (DUARTE NETO, 2005, p. 54). O país pode ser considerado 

o pioneiro na incorporação e utilização de elementos de democracia participativa moderna e a 

prova de que a iniciativa popular constitui-se em importante instrumento de educação popular, 

capaz de proporcionar  inovações  na ordem jurídica  e  incutir  no cidadão  forte  sentimento 

democrático (ARGÜELLO  et al, 2004, p. 8). Benevides (1991, p. 42) afirma que na Suíça 

haveria uma relação direta entre o direito de votar e o de assinar proposições de iniciativa 

popular. Os cidadãos são encarados como partícipes ativos da gestão do Estado. Ferreira Filho 

(2002, p. 144-145) chama a atenção para a existência na Constituição suíça da previsão de 

iniciativa popular para seu emendamento.

A  Suíça  é  uma  Federação  dividida  em  vinte  e  três  entes  denominados  cantões. 

(ARGÜELLO et al, 2004, p. 10). As origens da vocação suíça para a democracia direta datam 

do período medieval, com as chamadas Assembléias de Cidadãos (Landsgemeinden), que até 

hoje  sobrevivem em alguns  cantões  menos  populosos.  Com o  passar  do  tempo e  com o 

crescimento populacional, tornou-se difícil a reunião de todos os cidadãos das comunidades e 

o modelo gradativamente cedeu lugar a outras formas de participação. 
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Há certa controvérsia na literatura quanto ao número de cantões que ainda recorrem às 

Assembléias  de Cidadãos.  Para  Benevides (1991, p.  42),  apenas os  cantões de Appenzel, 

Glaris e Unterwal ainda praticariam a democracia direta. Duarte Neto (2005, p. 56), por outro 

lado, inclui o cantão de Uri à lista.

Independentemente do número de cantões, atenção especial deve ser dada ao modelo 

de  funcionamento  das  Landsgemeinden.  Nelas,  os  cidadãos  se  reúnem  anualmente  para 

deliberar e decidir de forma direta sobre os negócios públicos (PELAYO, 2000, p. 555 apud 

DUARTE  NETO,  2005,  p.  56).  A  convocação  dos  cidadãos  é  atribuição  do  Conselho 

Cantonal  e  os  trabalhos  da  Assembléia  normalmente  são  presididos  pelo  Presidente  do 

Conselho (SANTANA, 1995,  p. 58-59  apud DUARTE NETO, 2005, p. 57). Cabe ressaltar 

que podem ocorrer  convocações  extraordinárias  (PELAYO, 2000,  p.  555  apud DUARTE 

NETO, 2005, p. 56). A importância de tais reuniões fica evidente diante de toda a ritualística 

envolvida  em  sua  organização,  que  abrange  inclusive  celebrações  de  caráter  religioso 

(BOCZAR, 1993, p. 27-28 apud DUARTE NETO, 2005, p. 56-57).

Os  poderes  do  Conselho  Cantonal  não  se  limitam  à  simples  convocação  das 

Assembléias. O órgão tem a iniciativa exclusiva para a propositura de projetos de lei. São 

admitidas propostas de certo número de cidadãos, desde que remetidas ao Conselho. Ferreira 

Filho (2002, p. 144-145) cita os cantões de Basiléia e Friburgo como exemplos daqueles que 

admitem a iniciativa popular em matéria de legislação ordinária.

Reunida a Assembléia, qualquer deliberação exige maioria absoluta de votos para sua 

aprovação. À semelhança da Antigüidade Clássica, os participantes se manifestam erguendo 

as mãos (SANTANA, 1995, p. 58-59 apud DUARTE NETO, 2005, p. 57).  

Na  esfera  federal,  os  mecanismos  de  democracia  participativa  foram inicialmente 

previstos  na  Constituição  de  1848,  que  sofreu  forte  influência  de  preceitos  inseridos  nas 

constituições  cantonais  do  início  do século  XIX (RIBEIRO, 1993,  p.  27  apud DUARTE 

NETO, 2005, p. 58). Argüello et al (2004, p. 8-9) citam a Constituição de Zurique, de 1869, 

como marco inicial da consagração do princípio da democracia direta como solução para as 

mazelas  do  sistema  representativo,  sendo  que  a  incorporação  da  iniciativa  popular  no 

ordenamento suíço se deu com a Constituição de 1874. Muito embora sua previsão tenha sido 

incorporada há mais de um século, somente a partir da década de 1970 que o referendo e a 
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iniciativa popular legislativa passaram a ser empregados de forma mais intensiva (GARCIA, 

2004, p. 6). 

Os  mandamentos  procedimentais  em  vigor  resultaram  de  um  longo  processo  de 

reforma constitucional iniciado na segunda metade da década de 1960 e que durou mais de 

três décadas (DUARTE NETO, 2005, p. 59-60).

O modelo nacional, até 2003, somente acatava a iniciativa popular para revogação de 

normas constitucionais. Em fevereiro de 2003 foi aprovada com o aval dos cidadãos, uma 

reforma  constitucional  que  introduziu  a  possibilidade  de  iniciativa  popular  para 

implementação e modificação de leis federais (ARGÜELLO et al, 2004, p. 9). 

Para a revisão total do texto constitucional, é necessário apresentar projeto assinado 

por pelo menos cem mil  eleitores,  o qual é  submetido à consulta  popular.  Argüello  et al 

(2004,  p.  9) destacam que  há  um prazo  de  dezoito  meses  desde  a  publicação  oficial  da 

iniciativa para a coleta das firmas.  O projeto deverá tratar  de um único assunto (unidade 

material) e em caso de aprovação, acarretará a dissolução da Assembléia Federal e a eleição 

de  novos  membros  para  que  se  efetive  a  reforma (DUARTE NETO,  2005 p.  61-62).  À 

Assembléia  assegura-se  o  direito  de  redigir  uma espécie  de substitutivo  (contraprojeto)  à 

proposta  popular.  Desde  1987  os  votantes  podem  optar  entre  a  iniciativa  original  e  o 

substitutivo (contraprojeto) da Assembléia Federal (ARGÜELLO et al, 2004, p. 9). Em última 

instância,  a modificação constitucional  pleiteada somente entrará em vigor se referendada 

pela maioria dos cidadãos e dos cantões (DUARTE NETO, 2005, p. 64). 

É  interessante  estabelecer  um paralelo  com a  exigência  numérica  da  Constituição 

brasileira  para  a  apresentação  de  projetos  de  lei  de  iniciativa  popular.  Se  levarmos  em 

consideração que a Suíça conta atualmente com cerca de sete milhões, quinhentos e sete mil 

habitantes, dos quais aproximadamente cinco milhões são eleitores, teremos a necessidade das 

assinaturas  de  dois  por  cento  do  eleitorado  suiço.  Como  já  enunciado  anteriormente,  no 

Brasil, os projetos de lei de iniciativa popular carecem das assinaturas de um por cento dos 

quase cento e vinte e seis milhões de eleitores, algo que corresponderia à aproximadamente 

um milhão, duzentos e sessenta mil eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) de 2006. Extrai-se dos dados analisados que o quorum brasileiro para apresentação de 

projetos  de  lei  de  iniciativa  popular  (um  por  cento  do  eleitorado)  é  proporcionalmente 

equivalente a apenas metade do requerido na Suíça (dois por cento do eleitorado).  
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Para a reforma parcial da Constituição suíça, exige-se também as assinaturas de pelo 

menos  cem mil  eleitores,  coletadas  em dezoito  meses  contados  da  publicação  oficial  da 

iniciativa  (ARGÜELLO  et  al,  2004,  p.  9).  As  diferenças  dizem  respeito  à  forma  de 

apresentação da reforma, se simples (como moção) ou formulada, via projeto estruturado em 

artigos (DUARTE NETO, 2005, p. 62).

O caráter de neutralidade da Suíça e de boas relações com outros povos reflete-se na 

previsão constitucional de que qualquer reforma não poderá atentar contra princípios cogentes 

de direito internacional.

A coleta de firmas dos eleitores é feita por meio de um processo bastante simples. Em 

princípio, confecciona-se uma lista com o nome do cantão na qual serão apostas as firmas. A 

lista  deverá  conter  o  nome  de  três  pessoas  autorizadas  a  retirar  o  projeto  após  sua 

apresentação.  Não  há  necessidade  de  autenticação  das  assinaturas,  que  deverão  ser 

acompanhadas de uma certidão da autoridade competente dando conta da capacidade legal 

dos subscritores para o exercício dos direitos políticos (DUARTE NETO, 2005, p. 65).

Já a iniciativa popular para propositura e modificação de leis federais não apresenta 

diferenças  com relação  ao  número  de  assinaturas  necessárias  (cem mil)  às  propostas  de 

modificação da Constituição. 

Até o momento, foram apresentadas cento e quarenta e quatro propostas de iniciativa 

popular,  das quais  somente treze foram aceitas (ARGÜELLO  et  al,  2004, p.  10).  Moisés 

(1990, p. 76) credita as baixas estatísticas de aprovação aos temas progressistas enfocados 

pela  maior  parte  dos  projetos  de  iniciativa  popular.  Como as  iniciativas  são produtos  de 

minorias e a maioria da população suíça tem perfil conservador, a rejeição das iniciativas seria 

um  fenômeno  compreensível.  Mesmo  havendo  rejeição,  efeitos  positivos  são  produzidos 

sobre os representantes, que freqüentemente acabam por apresentar propostas conciliadoras 

sobre os assuntos envolvendo os temas descartados pela população.

2.2 Itália

Na Itália, a iniciativa popular de lei encontra-se prevista desde a Constituição de 1947, 

sendo que sua regulamentação ocorreu por intermédio da Lei nº 352, de 1970, posteriormente 

alterada pela Lei nº 199, de 1978 (DUARTE NETO, 2005, p. 80). A Constituição italiana 
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admite a iniciativa popular de lei para revisão total ou parcial de seu texto, para a convocação 

de  referendos  sobre  leis  e  regulamentações  de  cunho  administrativo  regional  e  para  a 

revogação de leis e decretos (BENEVIDES, 1991, p. 42-43). 

Em um eleitorado de aproximadamente cinqüenta e oito milhões, exige-se a assinatura 

de cinqüenta mil eleitores aptos a votar na eleição para a Câmara dos Deputados. A iniciativa 

no caso italiano,  pode ser  tanto  formulada  (exige que o projeto  de lei  apresentado esteja 

estruturado  em  artigos),  quanto  não  formulada,  mediante  uma  petição  de  providências 

legislativas direcionada ao Parlamento (FERREIRA FILHO, 2002, p. 144). Encerrada a coleta 

das assinaturas, a proposição deverá ser apresentada ao Parlamento, cabendo a cada uma das 

Casas Legislativas a comprovação do número de assinaturas. Não existe previsão legal sobre 

a obrigatoriedade de apreciação e votação dos projetos, ficando a iniciativa reduzida a simples 

sugestão ao legislador (DUARTE NETO, 2005, p. 80).

A iniciativa  popular  também é empregada  para a  convocação  de referendo com o 

propósito de ab-rogar, no todo ou em parte, lei ou ato com valor de lei, excepcionando-se as 

leis fiscais, de prestação de contas e de autorização para ratificação de tratados internacionais 

(BISCARETTI DI RUFFIA, 1962, p. 381 apud FERREIRA FILHO, p. 144-145).

Ferreira  Filho  (2002,  p.  145)  assinala  que em cerca  de vinte  anos de vigência  da 

Constituição, somente um projeto de iniciativa popular chegou ao Parlamento e que nunca 

houve referendo abrogativo. O autor expõe como causa do fenômeno a dificuldade em se 

reunir o número exigido de eleitores. Para qualquer grupo local ou segmento da sociedade 

interessado  em  apresentar  uma  reivindicação,  o  caminho  mais  desembaraçado  é  o  do 

convencimento de uma parlamentar para que esse se torne “patrocinador” do projeto.

2.3 Áustria

A Constituição austríaca, em seu art. 41, determina que as proposições de iniciativa 

popular deverão ser acompanhadas das assinaturas de pelo menos duzentos mil eleitores (de 

um eleitorado que totaliza mais de seis milhões e cem mil), ou de metade do eleitorado de três 

províncias. A iniciativa é do tipo indireta, já que o projeto se dirige ao governo federal, que o 

submete ao Parlamento (FERREIRA FILHO, 2002, p. 145). Ferreira Filho (2002, p. 145) 

mostra-se pessimista ao afirmar que “é muito provável que essa faculdade jamais chegue a ser 

utilizada  pelo  corpo  eleitoral”.  Reforçando  seus  argumentos,  cita  Kelsen  ,  para  quem “a 
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instituição  da  iniciativa  é  tanto  mais  eficaz  quanto  menor  é  o  número  de  cidadãos  cuja 

proposição  tem  por  conseqüência  pôr  em  movimento  o  procedimento  parlamentar” 

(KELSEN, 1934, p. 450 apud FERREIRA FILHO, 2002, p. 145-146).

2.4 Espanha

Na  Espanha,  a  iniciativa  popular  foi  prevista  pela  Constituição  de  1978  e 

regulamentada pela Lei Orgânica nº 3, de 1984. Pode ser tanto formulada quanto simples, 

bastando  projeto  ou  moção  de  cidadãos  com  subscrição  de  no  mínimo  quinhentos  mil 

eleitores, em um eleitorado de aproximadamente trinta e cinco milhões (CONSTITUIÇÃO 

ESPANHOLA,  art.  87,  §  3º  apud DUARTE  NETO,  2005,  p.  81).  A  Constituição 

expressamente  limita  seu  emprego  aos  projetos  de  lei  ordinária,  havendo  vedação  para 

assuntos  referentes  às  leis  orgânicas  (CONSTITUÇÃO  ESPANHOLA,  art.  81  apud 

DUARTE NETO, 2005, p. 81) leis tributárias, tratados internacionais e concessão de graça 

(CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA, art. 62 apud DUARTE NETO, p. 81).

O  texto  do  projeto,  devidamente  fundamentado  e  disposto  em  artigos,  deve  ser 

admitido pela Mesa do Congresso dos Deputados em quinze dias, abrindo-se, em caso de 

admissão, prazo de seis meses para a coleta das assinaturas, as quais passarão por conferência 

e certificação a cargo da Junta Eleitoral Central  (ZAPATA, 1996, p. 262  apud DUARTE 

NETO, 2005, p. 82). Se rejeitada a admissibilidade do projeto, a comissão promotora poderá 

recorrer  ao  Tribunal  Constitucional  (ARGÜELLO  et  al,  2004,  p.  11).  Os  promotores  da 

iniciativa têm os gastos com divulgação e coleta de firmas compensados pelo Estado sempre 

que o número requerido é atingido e se inicia a tramitação no Parlamento (ARGÜELLO et al, 

2004, p. 11).

2.5 Alemanha

A Constituição de Weimar (1919) pode ser considerada o marco da iniciativa popular 

em território alemão. A iniciativa deveria ser apresentada em artigos e com as assinaturas de 

dez por cento do eleitorado (CARNEIRO, 2001, p. 28). Antes da convocação dos cidadãos 

para aposição das assinaturas, deveria se apresentar uma solicitação de admissibilidade ao 

Ministério  do  Interior.  Colhidas  as  assinaturas,  o  Governo  apresentava  a  petição  ao 
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Parlamento, que poderia convertê-la em lei ou rejeitá-la, situação que desencadeava plebiscito 

para  decisão  definitiva  sobre  o  pleito,  sendo soberana  a  vontade da  maioria  simples  dos 

votantes. Em caso de revisão constitucional, exigia-se maioria absoluta (BÜHLER, 1931, p. 

92 apud DUARTE NETO, 2005, p. 77-78).

Durante  a  vigência  da  Constituição  de  Weimar,  a  iniciativa  popular  foi  pouco 

utilizada.  Apenas  duas  das  sete  proposições  apresentadas  foram aprovadas  em plebiscito 

(AZAMBUJA, 1998, p. 232 apud DUARTE NETO, 2005, p. 78).

Na  Alemanha  contemporânea  a  democracia  participativa  encontra-se  em constante 

desenvolvimento.  Até  1990,  havia  mecanismos  de  democracia  semidireta  em apenas  sete 

estados, dentre os quais somente um possuía os mecanismos em nível municipal. Desde 1998, 

a iniciativa popular encontra-se regulamentada nos dezesseis Estados em nível estadual e em 

quinze deles em nível municipal (ARGÜELLO et al, 2004, p. 12).

2.6 Estados Unidos da América

Nos  Estados  Unidos  da  América,  as  práticas  ligadas  à  democracia  participativa 

encontram-se restritas aos âmbitos estadual e local. Não houve acolhimento pela Constituição 

Americana, provavelmente em razão do temor manifesto dos “Founding Fathers” (arquitetos 

da independência e da Constituição dos Estados Unidos da América) de que as decisões em 

assembléias conduzissem à instabilidade e injustiça, motivadas pela divisão dos homens em 

facções tendentes a defender seus próprios interesses. Para eles, a gestão do Estado deveria 

ficar  a  cargo  de  representantes  eleitos,  livres  das  paixões  e  vícios  do  homem  comum 

(DUARTE NETO, 2005, p. 66-68).

No final do século XIX, influenciados pela experiência suíça e motivados pelo desejo 

de combate  à  corrupção generalizada e à  influência  de grandes companhias  nos  negócios 

públicos, diversos Estados americanos incorporaram o referendo e a iniciativa popular de lei 

aos seus ordenamentos jurídicos (AUER, 1989, p. 83-90  apud DUARTE NETO, p. 68). O 

Estado de Dakota do Sul foi o pioneiro (1898), embora o Estado de Oregon tenha sido o 

primeiro a utilizar a técnica (1904).

A partir  da  década  de  1970,  houve  forte  retomada  da  defesa  dos  mecanismos  da 

democracia direta. Oitocentas e dezenove proposições de iniciativa popular foram propostas 
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nos últimos trinta anos, dessas, cento e trinta foram apresentadas no Estado da Califórnia e 

cento e sete no Estado de Oregon (POUND, 2003 apud ARGÜELLO et al, 2004, p. 14).

 Na atualidade,  a  iniciativa  popular  em matéria  de revisão constitucional  encontra 

refúgio  nas  Constituições  de  dezessete  Estados  americanos,  sendo  que,  devido  ao  grau 

elevado de autonomia dos entes federados, não há uniformidade de procedimentos em seu 

emprego (AUER, 1989. p. 83-90  apud DUARTE NETO, 2005, p. 69). Aproximadamente 

setenta por cento da população americana vive em Estados ou cidades que adotam a iniciativa 

popular (MATSUAKA, 2003 apud ARGÜELLO et al, 2004, p. 14).

Não obstante as diferenças existentes, os procedimentos adotados por certos Estados 

têm características  em comum. Uma das  mais  relevantes  é  a  predominância  da iniciativa 

direta,  ou seja,  a  que dispensa  a  participação  do Parlamento.  A iniciativa  indireta  (exige 

apreciação  pelo  Parlamento),  por  outro  lado,  é  encontrada  na  legislação  de  apenas  oito 

Estados (ARGÜELLO  et al,  2004, p. 15). Outra característica diz respeito à disciplina da 

coleta de assinaturas. Salvo parcas exceções, grande parte dos Estados impõe regras bastante 

rígidas para sua execução (DUARTE NETO, 2005, p. 71).

Deflagrado o processo de iniciativa popular, em um primeiro momento, o projeto é 

submetido  a  um servidor  público encarregado  de sua titulação e  elaboração  de  um curto 

resumo.  Em alguns  Estados,  esse  servidor  pode  adicionalmente  realizar  controle  material 

sobre a proposição, verificando sua adequação com os textos das Constituições Estadual e 

Federal (AUER, 1989, p. 43 apud DUARTE NETO, 2005, p. 71).

Nas  listas  de  assinaturas  devem constar  os  nomes  e  endereços  dos  assinantes.  O 

processo de conferência e certificação das assinaturas e endereços é outro quesito que varia de 

Estado para Estado. Pode ir da simples dispensa de conferência (só realizada em casos de 

contestação)  à  obrigatoriedade  de  conferência  de  todos  os  dados  por  servidores  locais 

(DUARTE NETO, 2005, p. 71).

O número de assinaturas exigido para as proposições nunca é baixo, variando de três a 

quinze por cento dos cidadãos que participaram da última eleição para alguma autoridade do 

Estado (AUER, 1989, p. 46 apud DUARTE NETO, 2005, p. 70-71).

Efetivado  o  projeto,  fica  esse  sujeito  ao  referendo  do  corpo  eleitoral,  que  poderá 

oferecer propostas alternativas dentro de um prazo pré-estabelecido (AUER, 1989 p. 48 apud 
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DUARTE NETO, 2005, p. 72-73). Da mesma forma como ocorre na Suíça, os projetos de 

iniciativa popular deverão restringir-se a um único assunto.

Na seara da legislação ordinária (apresentação de projetos de lei), a iniciativa popular 

é acolhida por vinte e um Estados, sendo do tipo direta em doze, indireta em sete e admitindo 

as duas formas em outros dois (DUARTE NETO, 2005, p. 73-74). Benevides (1991, p. 43) 

cita  números  aparentemente  divergentes,  afirmando que  nos  Estados  Unidos  há  iniciativa 

popular em vinte e seis Estados, além do Distrito de Colúmbia. A autora,  entretanto, não 

menciona se os números dizem respeito à iniciativa para revisão constitucional ou para a 

apresentação de projetos de lei.

Quando  se  trata  de  apresentação  de  projetos  de  lei  pelo  povo  americano,  são 

freqüentes  os  conflitos  entre  as  proposições  e  os  ditames  das  Constituições  Estaduais  e 

Federal (inconstitucionalidade).  Outro ponto controverso é a estipulação de quais matérias 

podem ser objeto de iniciativa popular. Diante de certa omissão por parte das Constituições, 

sobra aos tribunais a tarefa de elucidar eventuais questionamentos (DUARTE NETO, 2005, p. 

74).

No tocante ao tratamento conferido pelos Estados aos projetos de iniciativa popular, 

verifica-se  que  a  maioria  não  admite  qualquer  tipo  de  privilégio.  Dentre  os  poucos  que 

admitem tratamento  diferenciado,  as  prerrogativas  mais  comuns são o estabelecimento  de 

uma espécie de prazo de carência durante o qual a lei proveniente de iniciativa popular não 

poderá sofrer revisão e a exigência de referendo popular caso se deseje estabelecer alguma 

alteração (AUER, 1989, p. 66 apud DUARTE NETO, 2005, p. 75). 

2.7 México

A  iniciativa  popular  não  é  abordada  pela  Constituição  do  México.  O  instituto 

encontra-se  previsto  em  apenas  alguns  Estados  como  Distrito  Federal  e  Veracruz 

(ARGÜELLO et al, 2004, p. 22).

2.8 Uruguai

No Uruguai, a iniciativa popular é empregada para a reforma da Constituição e para 

apresentação de leis comuns. É um dos países de maior tradição (desde 1919) no emprego de 
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institutos  de democracia  semidireta  na América  Latina  (ARGÜELLO  et  al,  2004,  p.  21). 

Quando se trata de reforma constitucional, exige-se que a proposição seja redigida em artigos 

e contenha as assinaturas de dez por cento dos cidadãos inscritos no Registro Cívico Nacional. 

Depois de colhidas as firmas, a proposição é entregue ao Parlamento, que poderá propor um 

substitutivo (emenda que altera substancial ou formalmente o conjunto de uma proposição). 

Em um último momento, a população se manifesta em um plebiscito a realizar-se na eleição 

subseqüente (CONSTITUIÇÃO URUGUAIA, art. 331, “a”  apud DUARTE NETO, p. 83). 

No caso de propositura de leis ordinárias, requere-se as firmas de vinte e cinco por cento dos 

inscritos em condições de votar, sendo vedados projetos atinentes a tributos ou matérias de 

iniciativa privativa do Executivo (CONSTITUIÇÃO URUGUAIA, art.  79  apud DUARTE 

NETO, 2005, p. 83). 

O Uruguai apresenta uma característica peculiar no que diz respeito aos projetos de lei 

de iniciativa popular. Existe no país um forte sentimento de lealdade aos partidos políticos, o 

qual converte certas agremiações políticas que operam fora da esfera legislativa tradicional 

nos atores centrais do trabalho pela aprovação de proposições de iniciativa popular. Como em 

muitos  casos  não  possuem  representação  parlamentar,  tais  agremiações  lançam  mão  das 

iniciativas populares com o propósito de exercer certa influência sobre o Legislativo. Pode-se 

inclusive estabelecer  uma correlação entre a  votação obtida por esses  partidos e os votos 

concedidos às iniciativas populares (ARGÜELLO et al, 2004, p. 22).

2.9 Argentina

A Argentina,  assim  como  o  Brasil,  somente  admite  a  iniciativa  popular  para  leis 

comuns. Há vedação expressa de seu emprego para a reforma da Constituição. Também não 

pode  abordar  matéria  penal,  tratados  internacionais,  orçamento  e  tributos.  A Constituição 

previu a regulamentação do instituto em lei a ser aprovada por maioria absoluta de cada Casa 

do Parlamento e impôs um limite máximo de três por cento do eleitorado contabilizado no 

censo  eleitoral  para  a  quantidade  de  assinaturas  que  poderá  ser  solicitada  na  nova  lei 

(CONSTITUIÇÃO ARGENTINA, art. 129 apud DUARTE NETO, p. 83). Além do elemento 

numérico,  a  Constituição  estabeleceu  que  as  assinaturas  fossem  colhidas  de  forma  a  se 

garantir uma adequada distribuição territorial (ARGÜELLO et al, 2004, p. 29-30). 
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A regulamentação ocorreu por intermédio  da Lei  nº  24.747, de 1996, que fixou a 

porcentagem de assinaturas a serem colhidas em no mínimo um vírgula cinco por cento da 

quantidade de eleitores apurada no censo eleitoral utilizado na última eleição para deputados 

federais.  As assinaturas  devem representar  pelo menos seis  distritos  eleitorais,  exceto  nas 

iniciativas de alcance regional.

2.10 Paraguai

No Paraguai, os mecanismos de iniciativa popular foram incorporados na Constituição 

de 1992 e regulamentados pelo Código Eleitoral do país. Os projetos populares devem ser 

assinados  por  pelo  menos  dois  por  cento  dos  eleitores  inscritos  no  Registro  Cívico 

Permanente.  As  firmas  deverão  ser  autenticadas  por  escrivão  público  e  recolhidas  em 

formulário fornecido pela Justiça Eleitoral (ARGÜELLO et al, 2004, p. 23).

Mediante  requerimento  dos  organizadores,  os  projetos  podem  passar  por  uma 

avaliação prévia do Congresso antes da coleta de assinaturas a fim de que se verifique se 

versam sobre matéria admitida em iniciativa popular e se existem outros projetos em trâmite 

que tratem da mesma matéria. Nesses casos, os projetos podem ser rejeitados sem qualquer 

previsão de recurso. Se não houver qualquer impedimento, os organizadores terão cento e 

oitenta dias para a apresentação da proposição completa acompanhada das firmas exigidas 

(ARGÜELLO et al, 2004, p. 24).

Em caso de conversão em lei do projeto de iniciativa popular, os organizadores têm o 

direito  de  ressarcimento  de  suas  despesas  por  parte  do  Estado  em  valor  previamente 

estipulado pela legislação.

2.11 Peru 

A Constituição Peruana determina que para a apresentação de projeto de lei  pelos 

cidadãos sejam colhidas assinaturas de zero vírgula três por cento do eleitorado, devidamente 

autenticadas pela Justiça Eleitoral. Os procedimentos que compõe a propositura e tramitação 

dos projetos populares foram regulamentados pela Lei nº 26.300, de 1994.

Os projetos de iniciativa popular têm tramitação preferencial no Congresso, que deve 

concluir sua votação em cento e vinte dias.  Se o projeto for rejeitado pelo Congresso ou 
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aprovado com alterações significativas, os organizadores podem solicitar a convocação de um 

referendo, bastando para isso que colham mais assinaturas até que se atinja dez por cento do 

eleitorado.

A legislação peruana também prevê que o Estado reembolsará os organizadores das 

iniciativas efetivamente convertidas em lei (ARGÜELLO et al, 2004, p. 24).

2.12 Colômbia

A iniciativa popular legislativa foi incorporada à Constituição Colombiana de 1991 e 

regulamentada três anos depois pela Lei nº 134, a qual estabeleceu os critérios de utilização 

dos instrumentos de democracia semidireta em âmbito federal, estadual, municipal ou distrital 

e local (ARGÜELLO et al, 2004, p. 23). 

A  Constituição  garante  aos  cidadãos  o  exercício  da  soberania  popular  em  casos 

expressos. Inova ao permitir a indicação de representante para ser ouvido pelo Parlamento 

(CONSTITUIÇÃO COLOMBIANA, art. 155 apud DUARTE NETO, 2005, p. 84-85).

Para ser oferecida, a iniciativa deve contar com as assinaturas de pelo menos cinco por 

cento dos cidadãos inscritos no senso eleitoral correspondente, coletadas em prazo de seis 

meses, prorrogável por motivo de força maior. Em caso de rejeição do projeto, os promotores 

podem solicitar a realização de um referendo de aprovação. Para tanto, devem ter o respaldo 

de no mínimo dez por cento do censo eleitoral do ente federado envolvido (ARGÜELLO et  

al, 2004, p. 23).

2.13 Venezuela

Na Venezuela, podem ser apresentados projetos de lei de iniciativa popular,  sendo 

requeridas  as  assinaturas  de  zero  vírgula  um por  cento  dos  inscritos  no  Registro  Civil  e 

Eleitoral (art. 204 da Constituição da República Bolivariana da Venezuela). Os mandamentos 

constitucionais  de  legislação  participativa  ainda  padecem  com  a  não  regulamentação 

(ARGÜELLO et al, 2004, p. 23).
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2.14 Nicarágua

A Nicarágua é outro país que admite a iniciativa popular apenas para os projetos de 

lei. São exigidas cinco mil firmas e vedados projetos que tratem das leis orgânicas, tributárias, 

internacionais e de anistia ou indulto (CONSTITUIÇÃO NICARAGÜENSE, art. 140  apud 

DUARTE NETO, 2005, p. 86).

2.15 Cuba

Em Cuba, a exigência é de que dez mil eleitores subscrevam o projeto. A iniciativa 

também só cabe para projetos de lei (CONSTITUIÇÃO CUBANA, art. 88  apud DUARTE 

NETO, 2005, p. 86). 

2.16 Costa Rica

A Constituição de Costa Rica contempla a iniciativa popular, sem haver, entretanto, 

regulamentação da prática. Para a apresentação de projeto de lei, devem ser colhidas as firmas 

de cinco por cento dos cidadãos inscritos na Justiça Eleitoral. Os projetos não podem tratar de 

matéria orçamentária, tributária, fiscal, relativa a empréstimos e contratos e a atos de natureza 

administrativa (ARGÜELLO et al, 2004, p. 25).
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CAPÍTULO 3 

O MODELO JURÍDICO BRASILEIRO

A  compreensão  dos  aspectos  legais  que  cercam  a  apresentação  e  tramitação  dos 

projetos  de  lei  de  iniciativa  popular  não  é  tarefa  complexa,  uma vez  que,  em princípio, 

envolve  apenas  três  dispositivos,  cujas  determinações  muitas  vezes  são  idênticas.  A  CF 

limitou-se à definição de características gerais, ao passo que a regulamentação se deu por 

intermédio do RICD e da Lei nº 9.709, de 1998. Mesmo limitadas pelos mandamentos da CF, 

as  Constituições  dos  Estados  e  Leis  Orgânicas  dos  Municípios  e  do  Distrito  Federal 

trouxeram relevantes inovações no terreno da democracia participativa.

O  Regimento  Interno  do  Senado  Federal  e  o  Regimento  Comum  do  Congresso 

Nacional  nada  mencionam  sobre  projetos  de  lei  de  iniciativa  popular.  Esse  vácuo  é 

compreensível, já que os projetos de lei de iniciativa popular, segundo o art. 61, § 2º, da CF, 

têm  sua  tramitação  iniciada  pela  Câmara  dos  Deputados,  Casa  representante  do  povo 

brasileiro,  e  onde  todos  os  projetos  dessa  natureza  apresentados  até  o  momento  foram 

“apadrinhados” por Deputados ou pelo Poder Executivo, chegando ao Senado Federal como 

projetos de lei com tramitação pelo rito tradicional. Em um exercício de interpretação, pode-

se acreditar que, em face de projetos dessa natureza não “apadrinhados”, o Senado Federal 

lançaria mão de procedimento análogo ao da Câmara dos Deputados ou os abordaria sem 

qualquer tipo de distinção com os demais projetos de lei ordinária. 

3.1  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988  (CF)  e  a 

iniciativa popular de lei

Além de inserir a iniciativa popular de lei em nosso ordenamento jurídico, a CF, em 

seu art. 14, III, consagra a prática como uma das formas de exercício da soberania popular, 

deixando sua regulamentação a cargo de lei.  O art. 27, § 4º, também deixa a cargo de lei as 

disposições sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual, enquanto o art.  29, 

XIII, estabelece como preceito a ser observado pelas leis orgânicas municipais “a iniciativa 

popular  de projetos  de lei  de interesse específico do Município,  da cidade ou de bairros, 

através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado”.
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Em seu art. 61, § 2º, estipula requisitos para a apresentação dos projetos de lei de 

iniciativa popular em nível federal, quais sejam, subscrição por pelo menos um por cento do 

eleitorado nacional, distribuído por no mínimo cinco Estados (inclusive o Distrito Federal – 

art. 252, II, do RICD), com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um 

deles.

Apesar de a CF literalmente atribuir a utilização da iniciativa popular apenas para os 

projetos de lei (ordinária e complementar), José Afonso da Silva (2006, p. 63) acredita ser 

possível seu emprego na modificação constitucional:

A  Constituição  não  introduziu  inovação  de  realce  no  sistema  de  sua 
modificação. Até a votação no Plenário, anteprojetos e projetos admitiam, 
expressa  e  especificamente,  a  iniciativa  e  o  referendo  populares  em 
matéria  de  emenda  constitucional.  No  Plenário,  contudo,  os 
conservadores derrubaram essa possibilidade clara que constava do § 2º 
do art. 74 do Projeto aprovado na Comissão de Sistematização. Não está, 
porém,  excluída  a  aplicação  desses  institutos  de  participação  popular 
nessa matéria.

Em uma análise principiológica, com a qual não nos alinhamos, o autor afirma que, 

com base em normas gerais e princípios fundamentais da Constituição, a iniciativa popular de 

lei poderia ser aplicada para apresentação de emendas constitucionais. Os requisitos para a 

propositura permaneceriam inalterados.

Dallari  (2005,  p.  154),  por  outro  lado,  refuta  tal  idéia.  Acredita  que  o  texto 

constitucional  não  dá  margem  a  interpretações  extensivas,  ficando  a  iniciativa  popular 

realmente restrita aos projetos de lei.

Melo (2001, p. 194) defende posição de que apesar de não ter havido imposição de 

limites materiais expressos à iniciativa popular por parte da Constituição, não seria possível 

sua alteração em decorrência de limites implícitos, derivados do próprio sistema. Em matéria 

de  alteração  constitucional,  o  instrumento  adequado  não  seria  um  projeto  de  iniciativa 

popular, mas uma emenda constitucional, que é dotada de iniciativa própria e diferenciada das 

demais espécies normativas.
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3.2 Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) – Resolução nº 

17, de 1989

No ano seguinte ao da promulgação da CF, a Câmara dos Deputados aprovou seu 

Regimento Interno que, dentre uma série de determinações, estabeleceu normas concernentes 

à apresentação e tramitação de projetos de lei de iniciativa popular. 

Apesar das semelhanças com o sistema estruturado para os demais projetos de lei, a 

tramitação de projetos de lei de iniciativa popular tem certas peculiaridades dignas de menção 

e que buscaram, sem muito sucesso, conferir maior solenidade e importância ao instituto. São 

elas:

a)pelo disposto no art. 24, II, “c” do RICD, tais projetos não podem ser apreciados 

conclusivamente pelas comissões;

b)sua discussão, conforme estipulado nos artigos 91, II e 171, § 3º, do mesmo RICD, 

configura-se numa das hipóteses de transformação da sessão plenária da Câmara em 

Comissão Geral, situação na qual, de acordo com o § 2º do art. 91, qualquer signatário 

do  projeto  ou  deputado  indicado  por  seu  autor  poderá  usar  da  palavra  por  trinta 

minutos, sem apartes, para defendê-lo;

c)em conformidade com o art. 105, IV, do RICD, os projetos de iniciativa popular são 

considerados como exceções à regra de arquivamento de proposições ao final de cada 

legislatura.

Melo (2001, p. 190) argumenta que mesmo com a tentativa regimental de conceder 

destaque e tratamento diferenciado aos projetos de iniciativa popular, o número de projetos 

apresentados continua baixíssimo.

O RICD dedica  o  primeiro  capítulo  de  seu  título  VIII,  atinente  à  participação  da 

sociedade civil, aos demais procedimentos que cercam os projetos de lei de iniciativa popular. 

O  caput  do art.  252,  único artigo integrante  do Capítulo I do título VIII,  repete o 

mandamento do art. 61, § 2º da CF, apenas substituindo a expressão “três décimos por cento 

dos eleitores” por “três milésimos dos eleitores”, provavelmente numa tentativa de facilitar a 

compreensão do leitor.  O mesmo art.  252 apresenta  em seus vários  incisos  uma série  de 
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recomendações  a  serem seguidas  para  a  adequada apresentação e  tramitação dos  projetos 

oriundos da sociedade civil:

a)entidades da sociedade civil podem patrocinar projetos de lei de iniciativa popular, 

responsabilizando-se pela coleta de assinaturas;

b)cada assinatura de eleitor  aposta  ao projeto de lei  de iniciativa popular  deve ser 

acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores do 

respectivo título eleitoral, sendo que as listas de assinaturas deverão ser organizadas 

por Municípios e por Estado, Território e Distrito Federal (contará como Estado para 

fins de coleta e conferência de assinaturas), em formulário padronizado pela Mesa da 

Câmara dos Deputados;

c)serão protocolizados junto à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, 

que verificará o cumprimento das exigências constitucionais;

d)não poderão ser liminarmente rejeitados por vícios formais, cabendo à Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania sua adequação;

e)deverão se limitar a um único assunto, seguirão os mesmos princípios de tramitação 

e  numeração  dos  demais  projetos  e  serão  instruídos  com  documento  da  Justiça 

Eleitoral referente ao número de eleitores em cada unidade da Federação;

f)ao usar da palavra nas Comissões e em Plenário (Comissão Geral), será concedido 

prazo  de  vinte  minutos  ao  primeiro  signatário  do  projeto  ou  a  alguém  por  ele 

indicado1;

g)a  Mesa  da  Câmara  poderá  indicar  um  deputado  para  exercer  as  prerrogativas 

regimentais  de autor  da proposição,  devendo a  escolha  recair,  desde que  não haja 

qualquer óbice, sobre parlamentar previamente indicado pelo primeiro signatário do 

projeto.

3.3  Lei nº 9.709, de 1998: a discreta regulamentação

Transcorridos dez anos da determinação constitucional e após mais de cinco anos de 

tramitação, o Projeto de Lei nº 3.589, de 1993, de autoria do Senador Nelson Carneiro, foi 

finalmente convertido na Lei nº 9.709, de 1998, que regulamentou a execução do disposto no 

art. 14, I, II e III, da CF. 

1 Evidencia-se neste ponto claro choque de disposições regimentais, já que o § 2º do artigo 91 do RICD estipula 
prazo de trinta minutos.
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No que diz respeito à iniciativa popular de lei, a Lei nº 9.709 não trouxe qualquer 

inovação.  O  legislador  ordinário  timidamente  limitou-se  a  transcrever  prescrições  já 

constantes do RICD e da própria CF referentes aos requisitos numéricos para propositura, à 

obrigatoriedade de  circunscrição  dos  projetos  a  um único  assunto e  à  impossibilidade  de 

rejeição por vícios formais. 

Carneiro (2001, p. 69) critica a atitude do constituinte derivado que elaborou a Lei nº 

9.709, pois esse, além de não inovar o ordenamento jurídico, destinou apenas dois míseros 

artigos à iniciativa popular de lei. Melo (2001, p. 190) afirma que a Lei nº 9.709 não trouxe 

acréscimo substancial, contribuindo para a manutenção do RICD como referencial em matéria 

de regulamentação da iniciativa popular de lei. Para Bonavides (2003, p. 108), a Lei nº 9.709 

foi um “atestado da incúria do Congresso em fazer  efetiva a vontade constitucional,  com 

respeito ao exercício da soberania popular na sua dimensão mais legítima”. Na mesma linha, 

Affonso (2004, p. 33) sustenta que a Lei nº 9.709, além de não ter sido acolhida pelo debate 

doutrinário, é categoricamente ignorada pelos parlamentares.

3.4 A iniciativa popular nos Estados, Distrito Federal e Municípios

3.4.1 A iniciativa popular nos Estados e no Distrito Federal

A iniciativa popular encontra-se prevista nas Constituições de todos os vinte e seis 

Estados da Federação e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Os modelos não são uniformes e, 

em  muitos  casos,  pode-se  constatar  importantes  inovações  em  relação  ao  verificado  em 

âmbito federal. Duarte Neto (2005, p. 144) acredita que os Estados Federados fizeram bom 

uso  da  competência  conferida  pela  Constituição  Federal,  pois  além de  regulamentarem o 

instituto,  o  fizeram  em  suas  próprias  Constituições,  concedendo-lhe  maior  estabilidade. 

Carneiro (2001, p. 63) afirma que o poder constituinte decorrente da maioria das unidades da 

federação foi mais avançado ao tratar da iniciativa popular em suas Constituições, já que em 

muitos casos houve a previsão da iniciativa popular  para reforma constitucional,  além do 

estabelecimento de rito privilegiado para a tramitação dos projetos dessa natureza.

Na Região Norte, as Constituições dos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará e 

Amapá incorporaram a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais. No 
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campo da apresentação de projetos de lei, o destaque fica para a Constituição do Amapá, que 

determina em seu art. 110, parágrafo único:

Art. 110....................................................................................................................
Parágrafo único. Os projetos de lei  apresentados através de iniciativa popular 
terão inscrição prioritária na ordem do dia, no prazo máximo de quarenta e cinco 
dias, garantindo-se a sua defesa em plenário por um dos cidadãos subscritores, 
na forma do Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Na Região Centro-Oeste, apenas a Constituição do Estado de Goiás e a Lei Orgânica 

do Distrito Federal contemplaram a iniciativa popular para seu emendamento. A Constituição 

goiana exige a subscrição de um por cento do eleitorado, distribuído por pelo menos vinte 

municípios. No Distrito Federal, a apresentação de emenda ocorre por meio de proposta de 

um por cento do eleitorado, distribuído por pelo menos três zonas eleitorais, com não menos 

de três décimos por cento dos eleitores de cada uma delas. A  Lei  Orgânica  assegura  a 

indicação de um representante dos autores para defender a proposição popular em todas as 

comissões por onde essa tramitar. 

Alguns Estados da Região Nordeste adotam práticas interessantes e dignas de menção.

A Constituição maranhense estipula em seu art. 44 que os projetos de lei derivados de 

iniciativa  popular  devem  ser  apreciados  no  prazo  máximo  de  sessenta  dias.  Além  do 

enunciado,  existe  previsão  de  iniciativa  popular  para  a  edição  de  decreto  legislativo 

convocatório de plebiscito ou referendo (art. 44, II, “b”).

No Ceará temos a possibilidade de apresentação de projeto de lei subscrito por um 

único  eleitor  (art.  6º  da  Constituição  Estadual).  Se  o  projeto  tiver  por  finalidade  suprir 

omissão legislativa, deverá ser apreciado em quarenta e cinco dias, tramitando em regime de 

prioridade com turno único de votação (art. 6º, § 1º). Todos os projetos de cidadãos passam 

por julgamento prévio de admissibilidade e constitucionalidade efetuado pela Comissão de 

Constituição  e  Justiça  (art.  62).  Segundo Carneiro  (2001,  p.  63),  a  Constituição  cearense 

merece destaque, pois mesmo não havendo a previsão de iniciativa popular para emendas ao 

seu texto, temos um capítulo específico para a participação popular.

A Constituição da Paraíba é outra que admite a iniciativa em matéria constitucional 

(art. 62, IV). As propostas de emenda deverão ser subscritas por no mínimo um por cento do 

eleitorado, distribuído por pelo menos um décimo dos municípios, com não menos de um por 

cento do eleitorado de cada um deles.
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A apresentação de emenda à Constituição pernambucana depende da subscrição de um 

por cento do eleitorado, distribuído por pelo menos um quinto dos municípios do Estado, com 

não menos que três décimos por cento dos eleitores de cada um deles (art. 17, III).

Em Alagoas, o quorum para proposição que vise emendar a Constituição é de um por 

cento do eleitorado, distribuído por pelo menos um quinto dos municípios, com não menos de 

um por cento dos eleitores de cada um (art. 85, IV).

A Constituição de Sergipe exige apenas a subscrição de um por cento do eleitorado 

para as propostas de emenda ao seu texto (art. 56). Os projetos de lei de iniciativa popular têm 

inscrição prioritária na Ordem do Dia da Assembléia Legislativa, sendo assegurado a um dos 

subscritores  o direito  de defender  a  proposição (art.  57,  parágrafo único).  Dois populares 

podem fazer uso da palavra durante cada turno de votação, um falando a favor e outro contra 

o projeto (art. 58).

Na Bahia, também é exigida somente a subscrição de um por cento do eleitorado para 

emendas de iniciativa popular à Constituição Estadual (art. 74, IV).

A  Região  Sudeste  tem dois  representantes  no  rol  dos  Estados  cujas  constituições 

acatam emendamento por iniciativa popular: São Paulo e Espírito Santo.

Em  São  Paulo,  a  apresentação  de  emendas  de  iniciativa  popular  condiciona-se  à 

subscrição de um por cento do eleitorado estadual (art. 22, IV da Constituição Estadual).

No  Espírito  Santo,  as  emendas  populares  à  Constituição  devem  ser  articuladas  e 

subscritas por um por cento do eleitorado, distribuído por pelo menos cinco municípios, com 

não menos de dois por cento dos eleitores de cada um deles (art. 69 da Constituição Estadual).

A Constituição de Minas Gerais, apesar de não prever a iniciativa popular para sua 

reforma, tem uma prática diferenciada no caso dos projetos de lei oriundos da população. Em 

seu art. 67, estabelece que os projetos deverão ser subscritos por pelo menos dez mil eleitores, 

em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que fica responsável pela 

idoneidade  das  assinaturas.  Duarte  Neto  (2005,  p.  146)  considera  o  mecanismo  mineiro 

importante por conceder maior abertura á participação popular, mas alerta para a possibilidade 

de que o número fixo torne-se um problema com o aumento do contingente  eleitoral.  A 

prática  política  da  iniciativa  seria  demasiadamente  facilitada,  aumentando-se  o  risco  de 

surgimento de demandas temerárias.
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Na Região Sul, as Constituições de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul foram as 

que  encamparam  a  iniciativa  popular  para  propositura  de  emendas.  Enquanto  em  Santa 

Catarina  as  exigências  para  a  iniciativa  de  emenda  são  o  diferencial  negativo  do  texto 

Constitucional  (subscrição  de  pelo  menos  dois  e  meio  por  cento  do  eleitorado  estadual, 

distribuído  por  pelo  menos  quarenta  municípios,  com  não  menos  de  um  por  cento  dos 

eleitores de cada um deles), o Rio Grande do Sul se impõe por suas práticas avançadas. 

Além da iniciativa para emendas ao seu texto, prevista no art. 68, § 1º (subscrição de 

no mínimo um por cento do eleitorado, distribuído por pelo menos um décimo dos municípios 

do Estado, com não menos de meio por cento dos eleitores de cada um deles), a Constituição 

gaúcha  admite  também  emendas  populares  aos  projetos  de  lei  orçamentária,  de  lei  de 

diretrizes  orçamentárias  e  de  lei  do plano plurianual,  desde que firmadas  por  no mínimo 

quinhentos eleitores ou de autoria de duas entidades representativas da sociedade (art. 68, III). 

O aspecto mais destacado é a possibilidade de realização de um referendo nas situações em 

que ocorre a rejeição dos projetos de iniciativa popular pela Assembléia Legislativa. Rejeitado 

o projeto, o referendo será convocado se no prazo de cento e vinte dias houver requerimento 

de dez por cento do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições gerais do Estado (art. 68, 

§ 3º).  Como a Constituição do Estado não impõe uma disciplina rígida aos resultados do 

referendo, Duarte Neto (2005, p. 145) o considera uma versão embrionária do experimentado 

na Suíça e nos Estados Unidos.

3.4.2 A iniciativa popular nos Municípios

Conforme já relatado, a iniciativa popular na esfera municipal segue os preceitos do 

art. 29, XIII da CF. Para a sua viabilização torna-se necessária a adesão de cinco por cento do 

eleitorado do Município, cidade ou bairro interessado. Apesar das dificuldades oriundas do 

critério imposto pela CF, Duarte Neto (2005, p. 150) mantém o otimismo:

Ainda que não se  vislumbre  generosidade das normas constitucionais  com o 
número de assinaturas,  imprimindo patamar em muito superior  àquele  que é 
proporcionalmente conferido à legislação federal, a prerrogativa constitucional 
não  perde  em  importância.  Não  perde  em  importância  porque  aproxima  o 
cidadão  do  Estado,  e  o  faz  entender  que  o  direito  abstratamente  concedido 
somente se torna direito quando concretamente exercido.
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A previsão da iniciativa popular em nível municipal pode ter forte efeito pedagógico 

sobre as comunidades locais, uma vez que traz conhecimentos capazes de ampliar o interesse 

dos cidadãos pela participação em escala federal e abre uma gama enorme de possibilidades 

para a superação de problemas típicos do seu cotidiano (DUARTE NETO, 2005, p. 151). 

Melo (2001, p. 197-198) chama a atenção para a Lei Orgânica de São Paulo, que em 

seu art. 5º, § 1º, II, previu a iniciativa popular para projetos de lei e de emenda a seu texto. O 

Regimento  da  Câmara  Municipal  da  cidade  confere  tramitação  especial  e  urgente  às 

proposições de iniciativa dos cidadãos.

Para Carneiro (2001, p. 64), a Lei Orgânica de Fortaleza é a que mais demonstrou 

preocupação  em  dar  efetividade  à  democracia  participativa.  Em  seu  art.  52,  III,  alça  a 

participação popular  à  condição de cláusula  pétrea,  determinando  que não será  objeto  de 

deliberação  a  proposta  de  emenda  tendente  a  abolir  o  direito  de  participação  popular  na 

iniciativa  de  apresentação  de  projeto  de  lei.  O  art.  55  da  referida  Lei  Orgânica  garante 

inscrição prioritária na Ordem do Dia aos projetos de iniciativa popular, estipula prazo de 

sessenta dias para sua discussão e votação, assegurada a defesa em Plenário por representante 

dos  interessados.  Os  projetos  não  apreciados  no  prazo  vão  à  votação  imediata 

independentemente de parecer e tem inscrição garantida para votação na sessão legislativa 

seguinte se não forem votados até o encerramento da sessão legislativa (art. 55, § 2º e § 3º).

Carneiro (2001, p. 67) também elogia a Lei Orgânica de Porto Alegre, que dedica seu 

Capítulo VII à soberania e participação popular, além de conferir urgência aos projetos de 

iniciativa popular.
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CAPÍTULO 4 

EM BUSCA DA MATURIDADE

Muitos  são  os  degraus  a  serem galgados  para  que  a  iniciativa  popular  legislativa 

amadureça de forma definitiva em território brasileiro. Os entraves dizem respeito não apenas 

às etapas e requisitos previstos ou ausentes da legislação que cerca o instituto, mas, sobretudo, 

ao comportamento dos atores envolvidos na intrincada teia que compõe a luta pela aprovação 

de uma proposição proveniente de demandas dos cidadãos. O conhecimento detalhado desses 

problemas é condição indispensável para que se proponham meios e alternativas capazes de 

consolidar a participação popular no processo legislativo.

4.1 Problemas e limitações

Benevides (1991,  p.  156-192)  elabora extensa análise  dos obstáculos existentes  ao 

pleno  exercício  da  iniciativa  popular  de  lei  e  dos  demais  mecanismos  de  democracia 

semidireta. A autora parte de uma crítica às exigências do modelo brasileiro. Para ela, haveria 

um vácuo prejudicial nas definições do momento de apresentação das proposições populares, 

dos prazos para a coleta e conferência de assinaturas e para a apreciação dos projetos pelo 

Parlamento.  A  ausência  dessas  definições  conduziria  à  grande  inércia  no  processo  de 

tramitação dos projetos de lei  de iniciativa popular e a oportunismos por parte de promotores, 

que poderiam aproveitar-se de momentos de forte comoção social para conseguir apoio para 

proposições de caráter duvidoso.

Ao posicionar-se  sobre  as  dificuldades  para  a  implementação  dos  instrumentos  de 

democracia  participativa,  Fleury  (2006,  p.  96)  lamenta  a  ausência  de  uma cultura  cívica 

amplamente  disseminada  entre  a  população  e  que  ainda  existam  lacunas  no  texto 

constitucional.  Também ataca  a  demora  na  promulgação  da  legislação  infraconstitucional 

reguladora do exercício da democracia semidireta. 

Abordando os problemas atinentes à soberania popular, Moisés (1990, p. 82) assevera 

o caráter  negativo da  não-abrangência  do direito  dos  cidadãos  introduzirem mudanças  na 

Constituição e da inexistência de uma alternativa de veto a leis ordinárias que não sejam do 

agrado  popular.  Na  opinião  de  Dias  (1998,  p.  4)  houve  timidez  por  parte  do  legislador 

constituinte,  já  que  esse  não  autorizou  a  iniciativa  popular  para  o  desencadeamento  do 
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processo  de  emenda  constitucional.  Se  a  titularidade  do  poder  é  conferida  pela  própria 

Constituição ao povo, esse deveria ser capaz de propor emendas.

Ao avaliar o texto da Lei nº 9.709, de 1998, Duarte Neto (2005, p. 56-57) constata que 

o legislador  deixou em aberto  certas  questões  que  merecem tratamento  mais  aprimorado, 

como a limitação material à propositura de projetos populares, o patrocínio por entidades da 

sociedade civil2 e a conjugação com o referendo.

Também não podem ser desconsideradas as dificuldades para a coleta do número de 

assinaturas  exigido  pela  Constituição.  O  elevado  número  de  subscrições,  associado  às 

dimensões  continentais  do  Brasil,  conduziriam a  um processo  lento,  oneroso  e  difícil.  A 

possibilidade de se propor um projeto de lei de iniciativa popular ficaria dessa forma sujeita 

ao abuso econômico de grupos organizados, nem sempre perseguidores do interesse público, 

capazes de custear todas as etapas. Os cidadãos e minorias sem representação parlamentar 

seriam bruscamente tolhidos de seu direito de exercício da soberania.

Para  Fleury  (2006,  p.  96),  as  exigências  constitucionais  requerem  um  elevado 

percentual  de  participação em uma sociedade carente  de  informações,  educação e  cultura 

cívica. Galante (2003-2004, p. 461) crê na existência de uma relação direta entre o elevado 

quociente eleitoral  para apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular e o baixo 

número de proposições dessa natureza encaminhadas à Câmara dos Deputados.

Apenas dois anos após a promulgação da CF, Moisés (1990, p. 86) já ponderava:

Se levarmos em consideração a longa tradição de desestímulo à participação 
popular na política que marca a cultura política tradicional do país, não é fácil 
imaginar que esses números serão alcançados sem dificuldade.

 Seguindo na mesma direção, Melo (2001, p. 194) conclui que “exigir quorum de tão 

difícil alcance é minar a possibilidade de se exercer o direito político constitucional, vedando 

por vias transversas a possibilidade de participação”.

Na dependência do tema envolvido, a apresentação de um projeto de lei de iniciativa 

popular ficaria limitada às estruturas muito bem organizadas, dotadas de forte capacidade de 

penetração na opinião pública e de fartos recursos materiais.  A maior parte da população, 

integrada  por  setores  não organizados  da  sociedade,  veria  sua  participação  nos  processos 
2 O RICD, em seu art. 252, III dispõe que “será lícito a entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação de 
projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta das assinaturas”.
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democráticos participativos ser reduzida à aceitação ou não da política definida por terceiros 

detentores de poder econômico (MOISÉS, 1990, p. 86-87).

Sobre a polêmica que cerca esse raciocínio, Benevides (1991, p. 172-173) destaca as 

dificuldades encontradas para a coleta de assinaturas durante a fase de emendas populares na 

elaboração da CF. À época, se o número de assinaturas exigido para a apresentação fosse o 

previsto na redação final da Carta, apenas uma emenda alcançaria o mínimo necessário, isso 

num período de intensa mobilização de entidades e de vários segmentos da sociedade.

Whitaker  (2003,  p.  189-192)  ataca  o tratamento  dispensado aos  projetos  de  lei  de 

iniciativa popular encaminhados à Câmara dos Deputados:

A experiência de apresentação desses projetos ensejou, no entanto, a descoberta 
de uma verdadeira armadilha para os projetos de lei de iniciativa popular: eles 
não  podem  tramitar  como  tais,  mas  somente  como  projetos  de  iniciativa 
parlamentar... Ou seja, na prática estamos condenados a fazer um vasto esforço 
para colher o enorme número de assinaturas necessárias e a entregar em seguida 
o projeto a um de nossos representantes no Congresso, para que o apresente 
como seu autor. Isso significa que de fato não existe a iniciativa popular de lei 
no  Brasil,  apesar  das  aparências  e  de  todo  o  nosso  entusiasmo  quando 
conquistamos  a  aprovação,  na  Constituinte  desse  “poderoso”  instrumento  de 
participação popular.

Outro entrave considerável  envolve o que Benevides (1991, p.  164-169) conceitua 

como o “bloqueio da participação pelos poderes constituídos”. Haveria forte temor por parte 

das  autoridades  em  face  das  “paixões”  populares,  da  possibilidade  de  manipulação  das 

massas, do surgimento de uma “ditadura da maioria” (BENEVIDES, 1991, p. 156). Frente a 

esse  temor,  os  controles  exercidos  pelos  poderes  constituídos,  dentre  eles  o  de 

constitucionalidade das proposições de iniciativa popular, poderiam viciar todo o processo de 

participação popular, tendo em vista que esses poderes, diante de situações contrárias a seus 

interesses, tendem a decidir de forma parcial. Como no Brasil os projetos de lei de iniciativa 

popular não passam por um referendo posterior ao crivo do Congresso Nacional,  ficam a 

mercê  da  vontade,  muitas  vezes  desligada  dos  interesses  da  coletividade,  do  legislador 

ordinário. 

Zvirblis (2006, p. 61) defende que o sistema representativo, da forma que se encontra 

edificado no Brasil, contribui ativamente para a atuação parlamentar motivada por interesses 

pessoais. Tendo em vista que grande parte dos cidadãos vota influenciada pela propaganda 
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política, não há criação de qualquer vínculo entre eleitor e parlamentar, ficando desse modo 

comprometidas as relações de representação e cobrança por resultados.

Melo (2001, p. 195-196) também se inclui no grupo dos que alertam para o risco de 

descaracterização dos projetos populares pelo Parlamento e para a importância de realização 

de referendo até mesmo sem a solicitação do eleitorado.

No âmbito da cobrança de referendo para os  projetos de lei  de iniciativa  popular, 

Carneiro (2001, p. 75) reflete:

(...) o instituto da iniciativa popular não pode ser utilizado isoladamente. Exige, 
para sua efetividade, pois é garantia do princípio da soberania popular, que seja 
exercida 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 (...)

Para  Carneiro  (2001,  p.  169),  ao  não privilegiar  a  soberania  popular,  o  legislador 

ordinário  cometeria  uma afronta  à  cidadania  e  à  dignidade da pessoa humana,  princípios 

consagrados pela Constituição brasileira.

Não deve ser deixada de lado a carência no ordenamento jurídico brasileiro de um rito 

privilegiado para as proposições de iniciativa popular, capaz de refletir toda a sua importância 

e  o  esforço  despedido  para  sua  viabilização.  Atualmente  os  projetos  de  lei  de  iniciativa 

popular, em essência, seguem os ritos procedimentais dos demais projetos de lei ordinária e, 

assim como a maior parte deles, acabam em um interminável limbo burocrático. As poucas 

recomendações de tratamento diferenciado, como a proibição de apreciação conclusiva pelas 

Comissões (art.  24,  II,  “c”,  do RICD), a transformação da sessão plenária da Câmara em 

Comissão Geral (art. 91, II, do RICD) e o fato dos projetos de lei de iniciativa popular não 

serem arquivados ao final da legislatura (art. 105, IV, do RICD), são insuficientes para trazer 

maior celeridade ao processo.

Em análise das lacunas constitucionais e legais referentes à democracia participativa, 

Fleury  (2006,  p.  97)  ressente-se  da  ausência  de  procedimentos  capazes  de  garantir  a 

prioridade na tramitação e na aprovação de iniciativas populares legislativas.  Não haveria 

qualquer regulamentação sobre a obrigação do Congresso votar as matérias originárias de 

iniciativa popular, tampouco previsão a respeito de prazos ou relacionadas com a forma de 

exercício do poder de veto pelo Presidente da República. 
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Segundo Duarte  Neto  (2005,  p.  123),  muitas  das  lacunas  e  aspectos  negativos  do 

sistema  brasileiro  de  participação  popular  seriam  resultado  de  omissão  proposital  do 

legislador constituinte.

Mesmo na fase inicial de uma iniciativa popular de lei, surgem dilemas dignos de 

preocupação.  A  forma  de  apresentação  dos  projetos  ao  eleitorado,  a  definição  do 

procedimento de coleta de assinaturas e de sua conferência são tratados por Benevides (1991, 

p. 178-183) como questões dotadas de forte potencial deletério se mal administradas. Projetos 

muito técnicos e elaborados em artigos possuem maior rigidez, mas por sua complexidade 

podem trazer dificuldades de compreensão, sobretudo para os cidadãos mais humildes. Nesses 

casos há uma redução dos riscos de manipulação do projeto, já que é exposto ao eleitor na 

forma  em que  será  encaminhado  ao  Parlamento.  Por  outro  lado,  aumentam os  riscos  de 

manipulação  popular,  uma  vez  que  a  maior  parte  dos  subscritores  sequer  terá  um 

conhecimento  mínimo  do  que  assinou.  Proposições  apresentadas  em forma de  moção  ou 

petição  têm  comportamento  oposto.  Nesses  casos  há  um  incremento  da  facilidade  de 

compreensão  pelo  eleitorado  associado  ao  maior  risco  de  alteração  pelo  encarregado  de 

redigir o projeto após a coleta de assinaturas.

O tratamento dados às campanhas e à divulgação prévia que precede a realização da 

coleta de assinaturas para os projetos de lei de iniciativa popular é mais um fator de risco. O 

significado das proposições de iniciativa popular pode ser desvirtuado pelos promotores das 

campanhas de modo que os eleitores acabem por se distanciar dos interesses coletivos e se 

posicionem a favor de interesses de partidos ou grupos de pressão. A propaganda e a ação dos 

meios  de  comunicação,  se  mal  conduzidas  e  expostas  ao  abuso  de  poder  econômico, 

constituem verdadeiras armadilhas capazes de eliminar a transparência e a igualdade entre 

grupos opostos (favoráveis e contrários) que deveriam nortear qualquer campanha. Bonavides 

(2003, p. 64) lança argumentos contundentes sobre os malefícios que podem advir do mau uso 

da mídia:

Com efeito, trata-se aqui da mídia – esta, sim, a caixa preta da democracia, que 
precisa  de  ser  aberta  e  examinada  para  percebermos  quantos  instrumentos 
ocultos,  sob o pálio legitimante  e intangível  da liberdade de expressão,  lá se 
colocam e utilizam para degradar a vontade popular, subtrair-lhe a eficácia de 
seu título de soberania, coagir a sociedade e o povo, inocular venenos sutis na 
consciência do cidadão, construir falsas lideranças com propaganda enganosa e 
ambígua,  reprimir  e  sabotar  com  indiferença  e  o  silêncio  dos  meios  de 
divulgação,  tornados inacessíveis,  a voz dos dissidentes e seu diálogo com a 
sociedade, manipular, sem limites e sem escrúpulos, a informação, numa aliança 
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com o poder que transcende as raias da ética e tolher, enfim, a criação de uma 
opinião pública, livre e legítima, consciente e oxigenada pelos valores da justiça 
e da liberdade.

Fleury  (2006,  p.  96)  comenta  que  certos  acontecimentos  históricos  marcados  pelo 

autoritarismo (Napoleão, Nazismo, De Gaulle) trouxeram a imagem de que a participação 

popular  nos  assuntos  legiferantes  seria  muito  susceptível  a  manipulações  por  parte  do 

governo, que fortaleceria assim sua autoridade em situações de conflito com o Legislativo. 

Dessa forma, haveria séria restrição a existência do regime democrático, pois a legitimidade 

dos representantes eleitos ficaria solapada. 

 

4.2 Encontrando alternativas

4.2.1 A visão dos doutrinadores

A literatura a respeito da iniciativa popular de lei é um tanto árida no que tange à 

implementação de melhorias ao procedimento.  Ainda que a maior parte dos doutrinadores 

apresente  soluções  vagas,  pontuais  e  pouco  convincentes,  essas  podem ser  conjugadas  e 

moldadas de modo a produzir medidas capazes de abranger toda a problemática que circunda 

essa importante manifestação da democracia participativa. 

A junção do mecanismo de iniciativa popular com o referendo é mudança considerada 

de bom alvitre por Duarte Neto (2005, p. 141). O referendo seria remédio para a inércia do 

legislador e elemento de validação das propostas rejeitadas, caso em que haveria forte poder 

de intimidação sobre os representantes que, com certeza, dispensariam maiores cuidados aos 

desejos dos representados. Esse é o mesmo pensamento de Benevides (1991, p. 169), para 

quem deve ser concedido a uma minoria qualificada de parlamentares (trinta por cento), o 

direito de requerer a convocação de referendo sempre que houver rejeição de uma proposição 

de iniciativa popular pelo Parlamento.

A inclusão na legislação da possibilidade de convocação de plebiscito e referendo por 

iniciativa popular é defendida por Fleury (2006, p. 97) e Benevides (1991, p. 157-164) como 

uma forma de resgate do princípio da soberania popular.

Duarte Neto (2005, p. 156) sugere uma alteração formal no texto constitucional de 

forma  a  incorporar  a  possibilidade  de  iniciativa  popular  para  o  processo  de  emenda  à 
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Constituição.  Segundo o autor,  não haveria qualquer  óbice de cunho constitucional.  Com 

vistas  à  preservação  da  rigidez  constitucional,  recomenda  que  o  emendamento  exija  um 

número de subscrições superior ao adotado para os projetos de lei de iniciativa popular.

Para  os  casos  de rejeição  dos  projetos  de iniciativa  popular  mediante  alegação de 

inconstitucionalidade ou de injuridicidade, Duarte Neto (2005, p. 157) acredita ser possível a 

impetração de mandado de segurança coletivo para a proteção de direito líquido e certo dos 

cidadãos.

Segundo Dallari (2005, p. 153), o emprego de tecnologias avançadas de captação e 

transmissão de opiniões com finalidade política pode tornar possível a participação direta do 

povo, desde que sejam superadas as resistências de políticos profissionais, que insistem na 

manutenção  de  laços  de  dependência  entre  os  eleitores  e  seus  representantes.  Bonavides 

(2003, p.  64) é outro que aposta na capacidade das novas tecnologias em tornar viável a 

democracia direta:

Mas se o autor da Teoria Pura do Direito vivesse ainda neste fim de século, com 
certeza  teria  reformado,  já,  seu  juízo,  doravante  insubsistente,  em razão  dos 
incomensuráveis  progressos  tecnológicos alcançados na idade da informática. 
Com  efeito,  a  utilização  das  máquinas  eletrônicas  de  sufrágio  invalida, 
tecnicamente, o argumento daquele jurista e de outros que pensavam igual a ele, 
e faziam idêntico reparo. De tal sorte a objeção se desvanece, que o bloqueio à 
democracia direta, pela suposta natureza das coisas, no caso, a natureza mesma 
do Estado moderno, que seria, de necessidade, e, portanto, inelutavelmente, um 
Estado de democracia representativa, já desapareceu de todo; é um anacronismo 
no transcurso do milênio.

Benevides  (1991,  p.  169)  propõe  alteração  na  legislação  de  forma  a  adicionar 

prescrições referentes às matérias que podem ser objeto de iniciativa popular e à forma de 

coleta de assinaturas.  

Com  relação  à  tramitação  das  proposições  populares,  Benevides  (1991,  p.  169) 

defende  o  modelo  constante  do  anteprojeto  à  Constituição  de  autoria  de  Fábio  Konder 

Comparato,  que  assegurava  inscrição  prioritária  na  Ordem do Dia  aos  projetos  de  lei  de 

iniciativa  popular.  Mesmo  que  a  discussão  e  votação  não  fossem  concluídas  até  o 

encerramento  da  sessão  legislativa,  os  projetos  teriam  a  reinscrição  garantida  na  sessão 

seguinte,  mesmo  que  em  nova  legislatura.  O  anteprojeto  Comparato  previa  também  a 

extensão dessas práticas às iniciativas estaduais e municipais.
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Benevides  (1991,  p.  169-172)  apregoa a  necessidade de que a  legislação  defina  o 

momento adequado para a deflagração de uma iniciativa popular legislativa, além de prazos 

para a conclusão de cada uma das etapas do processo.

Ao tratar das dificuldades em se obter o número mínimo de assinaturas, Benevides 

(1991, p. 176-177) recomenda que esse deve ser compatível com o âmbito de incidência da 

proposição.  Proposições  que  produzirão  efeitos  apenas  em  nível  local  despertam  maior 

interesse  e  participação  do  eleitorado  em  razão  da  proximidade  com  o  problema,  logo, 

deverão exigir um número de assinaturas proporcionalmente maior que aquelas cujos efeitos 

incidirão em nível nacional.

Sobre a forma de apresentação do projeto à votação popular, Benevides (1991, p. 178-

183) aposta em um texto equilibrado, que não seja tão técnico e rígido a ponto de inibir a 

participação,  nem  tão  flexível  que  permita  manipulações  por  parte  de  promotores  ou 

encarregados da redação após a manifestação dos cidadãos.

Para Benevides (1991, p. 183-192), os riscos ligados às campanhas de divulgação das 

iniciativas populares podem ser minimizados, desde que haja informação prévia de qualidade 

aos eleitores, objetividade, imparcialidade, transparência e igualdade de condições, inclusive 

financeiras, entre promotores e adversários da proposição em exame.

Melo (2001, p. 194) pede especial atenção para a necessidade de uma coordenação 

eficiente das campanhas, capaz de administrar os recursos financeiros, organizar a divulgação 

de informações, a distribuição de material e a coleta de firmas, além de orientar a formação de 

pessoal para prestar esclarecimentos quanto ao conteúdo do projeto.

4.2.2 Sugestões do Parlamento

Embora o interesse do Parlamento pelas práticas participativas seja um tanto limitado, 

fato já evidenciado ao longo desse estudo, poucas, mas interessantes propostas envolvendo a 

iniciativa popular de lei foram apresentadas por parlamentes e Comissões, sendo que algumas 

ainda se encontram ativas.

A proposição parlamentar mais conhecida no campo das tentativas de introdução de 

mudanças no rito estabelecido pelas normas brasileiras para a propositura e tramitação de 
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projetos de lei de iniciativa popular é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 2, de 

1999, de autoria da Deputada Luiza Erundina.

A Deputada propõe as seguintes mudanças à redação do art. 61, § 2º, da CF:

a)redução do número de  subscrições  exigidas  para  os  projetos  de  lei  de  iniciativa 

popular para no mínimo meio por cento do eleitorado nacional;

b)retirada da exigência de distribuição do eleitorado por cinco estados, com não menos 

de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles;

c)possibilidade  da  apresentação  de  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  por 

confederação  sindical  ou  entidade  de  classe  de  âmbito  nacional,  desde  que 

representem individualmente ou por meio de associação a outras confederações ou 

entidades, meio por cento do eleitorado nacional.

Whitaker (2003, p. 193-194) considera louvável o propósito da Deputada Luiza 

Erundina, mas considera a possibilidade prevista de apresentação de projetos por dirigentes de 

entidades inadequada aos objetivos intrínsecos à iniciativa popular, pois subsistiriam questões 

preocupantes relativas à possíveis manipulações durante a obtenção das assinaturas e à perda 

da importância pedagógica do instituto:

De qualquer forma, no entanto, perder-se-ia toda a importância pedagógica da 
Iniciativa Popular de Lei, na medida em que ela precisa da assinatura de cada 
subscritor, um a um, o que é mais exigente – e tem maior peso – do que uma 
adesão  votada  ou  mesmo  simplesmente  aclamada  numa  assembléia.  Para 
subscrever um projeto de lei de iniciativa popular cada subscritor pode tomar 
conhecimento  efetivo  da  proposta  que  é  feita  e  deve  pessoalmente  e 
individualmente decidir  apoiá-la,  a partir do seu convencimento de que ela é 
realmente necessária.

A PEC nº 2, ainda em 1999, teve sua admissibilidade aprovada por unanimidade na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e, desde então, 

numa clara  demonstração do descaso dos  parlamentares  por  assuntos  relacionados com a 

participação popular, aguarda a designação de comissão especial para a apreciação de seu 

mérito.

A PEC nº 194, de 2003, de autoria do Deputado José Eduardo Cardoso, tem como 

foco a modificação da redação do art. 27, § 4º, do art. 29, XIII e do art. 61, § 2º, da CF, com o 

propósito de alterar o montante de assinaturas exigidas para a apresentação de projetos de lei 

de iniciativa popular, que passaria a ser correspondente:
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a)ao  quociente  eleitoral3 mínimo exigido  para  a  eleição  de  um vereador  na  esfera 

municipal;

b)ao  quociente  eleitoral  mínimo exigido  para  a  eleição  de um deputado  na esfera 

estadual e distrital;

c)ao quociente eleitoral  mínimo exigido para a eleição de um deputado federal  no 

Estado  ou  no  Distrito  Federal,  em que  a  maioria  dos  seus  subscritores  tenha  seu 

domicílio eleitoral.

Ao justificar sua proposta, o Deputado alega que:

(...)  se  o  quociente  eleitoral,  divulgado pelos  Tribunais  Regionais  Eleitorais, 
delimita os parâmetros para a eleição de um Deputado Federal, que, de acordo 
com o art. 61 da Constituição Federal tem legitimidade para apresentar projetos 
perante o Congresso Nacional, nada mais coerente que este mesmo parâmetro 
seja usado como critério e condição para a iniciativa popular de lei.

Quanto  à  tramitação,  a  PEC  nº  194  encontra-se  aguardando  a  análise  de  sua 

admissibilidade  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Cidadania  da  Câmara  dos 

Deputados desde o ano de 2003.

À PEC nº 194, de 2003, encontra-se anexada a PEC nº 201, de 2003, de autoria do 

Deputado Jamil Murad, que também propõe modificação no art. 61, § 2º, da CF, com vistas a 

reduzir o número de subscrições necessárias à apresentação de projetos de lei de iniciativa 

popular para o resultado da divisão do eleitorado nacional pelo número de deputados eleitos 

em  cada  legislatura.  O  Deputado  também  propõe  como  forma  de  simplificação  do 

procedimento, a supressão da necessidade da distribuição do eleitorado por pelo menos cinco 

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

As  propostas  para  a  inovação  dos  dispositivos  legais  que  regem  a  propositura  e 

tramitação  de  projetos  de  lei  de  iniciativa  popular  não  ficaram  restritas  apenas  ao 

emendamento do texto da Carta Magna. Existem aqueles que optaram por intervir diretamente 

na regulamentação do instituto, que, como já mencionado, ocorreu por intermédio da Lei nº 

9.709, de 1998.

3 O quociente eleitoral consiste no resultado da divisão entre o número de votos válidos e o número de vagas a 
preencher para determinado cargo em disputa nas eleições proporcionais (para os cargos de deputado federal, 
deputado estadual, deputado distrital e vereador).
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O Projeto de Lei nº 6.362, de 2002, de autoria do Deputado Waldir Pires busca alterar 

a Lei nº  9.709, de 1998, para trazer  maior celeridade à tramitação dos projetos de lei  de 

iniciativa popular. As mudanças mais significativas propostas pelo Deputado consistem em:

a)inclusão no texto da Lei nº 9.709, de 1998, de previsão de iniciativa popular para 

apresentação de projetos de lei às Casas Legislativas dos Estados e Municípios;

b)chancelamento por um parlamentar com mandato na Casa Legislativa onde tramita o 

projeto de lei de iniciativa popular asseguraria tramitação imediata como instrumento 

da soberania popular;

c)previsão de tramitação em regime de urgência para os projetos de lei de iniciativa 

popular, desde que atendidas todas as exigências legais.

Ainda em 2002, o projeto teve sua admissibilidade aprovada com substitutivo pela 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e, desde então, 

se encontra pronto para ser pautado na Ordem do Dia do Plenário.O Projeto de Lei nº 6.928, 

de 2002, de autoria da Deputada Vanessa Grazziotin, tem natureza mais radical, pois propõe a 

criação  de  um  Estatuto  para  o  exercício  da  Democracia  Participativa  que,  entre  outras 

medidas, determina a revogação da Lei nº 9.709, de 1998. Em termos de iniciativa popular de 

lei, essas são as mudanças dotadas de maior significado:

a)admite,  para  efeito  de  totalização  das  subscrições,  que  as  assinaturas  dos 

mandatários  de  associações,  órgãos  de  classe  de  âmbito  nacional,  sindicatos  e 

entidades organizadas da sociedade civil regularmente estabelecidas, correspondam a 

de todos os seus representados eleitores;

b)atribui à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados em conjunto com a 

Justiça Eleitoral, a obrigação de aferir as subscrições;

c)impõe limites materiais à iniciativa popular, proibindo sua utilização para projetos 

que tratem de competência exclusiva da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e 

do Congresso Nacional, além daqueles que sejam de iniciativa privativa do Presidente 

da República, do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Desde o ano de 2002, o Projeto de Lei nº 6.928, de 2002, aguarda a deliberação da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

Dois anos após a apresentação do Projeto de Lei nº 6.928, começou a tramitar  na 

Câmara dos Deputados uma nova tentativa de revogação da Lei  nº 9.709, de 1998. Tudo 

começou com a sugestão de iniciativa legislativa nº 84, de 2004, de autoria da Ordem dos 
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Advogados  do  Brasil  (OAB),  rapidamente  aprovada  pela  Comissão  de  Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados (CLP) e convertida no Projeto de Lei nº 4.718, de 

2004,  mais  tarde  anexado  ao  Projeto  de  Lei  já  citado,  de  autoria  da  Deputada  Vanessa 

Grazziotin.

Ao  tratar  do  tema  iniciativa  popular  de  lei,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.718,  de  2004 

apresentou as seguintes inovações:

a)exigência de que o signatário do projeto de lei de iniciativa popular declare apenas 

seu nome completo, data de nascimento e município onde tem domicílio eleitoral;

b)estabelecimento  de  prioridade  nas  duas  Casas  do  Congresso  Nacional  para  a 

tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular sobre todos os demais projetos de 

lei não apresentados sob o regime de urgência;

c)obrigatoriedade de submissão a referendo popular de qualquer tentativa de alteração 

ou revogação de uma lei originária de iniciativa popular,  quando feita por lei  cujo 

projeto não partiu da população.

Como encontra-se  anexado ao Projeto  de Lei  nº  6.928,  de 2002,  sua situação é  a 

mesma, ou seja, continua aguardando a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania da Câmara dos Deputados.

4.2.3 A Comissão Permanente de Legislação Participativa (CLP)

Criada por intermédio da Resolução nº 21, de 2001, a CLP é conceituada pela Cartilha 

de orientação para o exercício do direito de participação junto ao Poder Legislativo (2007, p. 

9) como:

 
(...) um fórum por meio do qual a sociedade civil  organizada poderá intervir 
diretamente  no  sistema  de  produção  das  normas  e  das  leis,  apresentando 
sugestões para o aperfeiçoamento da legislação já existente ou para elaboração 
de novas normas.

Constitui-se  desse  modo  em  mais  um  importante  canal  de  comunicação  entre 

representantes e representados.

A  Resolução  nº  21,  de  2001,  basicamente  introduziu  modificações  no  RICD  e 

determinou  que  a  Mesa  Diretora  da  Câmara  dos  Deputados  assegurasse  as  condições 

necessárias ao desempenho das atividades da CLP (apoio físico, técnico e administrativo).
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De acordo com a redação do art. 32, XII, “a” e “b”, do RICD, são os seguintes os 

campos temáticos ou áreas de atividade da CLP:

Art.32.......................................................................................................................
XII – 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 deste inciso;

A Cartilha de orientação para o exercício do direito de participação junto ao Poder 

Legislativo (2007, p. 9) e o art. 3º, I, do Regulamento Interno da CLP, acrescentam que as 

sugestões  de  iniciativa  legislativa  podem  ser  apresentadas  por  órgãos  e  entidades  da 

administração direta e indireta, desde que tenham participação paritária da sociedade civil. 

Não são admitidas sugestões de organismos internacionais (art. 3º, II, do Regulamento Interno 

da CLP) e de partidos políticos (art. 32, XII, “a”, do RICD).

O Regulamento  Interno da CLP (art.  2º,  “a” e “b”)  condiciona o recebimento  das 

sugestões de iniciativa legislativa,  pareceres técnicos, exposições e propostas apresentadas 

pelas entidades mencionadas no art. 32, XII, do RICD, à apresentação por parte das entidades 

de registro em cartório ou em órgão do Ministério do Trabalho e de documento legal que 

comprove a composição da diretoria efetiva e responsáveis judicial e extrajudicialmente, pela 

entidade, à época da sugestão.

Em seu art. 2º, § 2º, o Regulamento Interno da CLP determina as formas pelas quais as 

sugestões e demais instrumentos de participação podem ser encaminhadas à Secretaria  da 

Comissão:

a)papel impresso ou datilografado;

b)disquete de computador;

c)sistema de correspondência eletrônica;

d)fac-símile.

A Cartilha de orientação para o exercício do direito de participação junto ao Poder 

Legislativo também menciona a possibilidade de encaminhamento por CD-ROM com arquivo 

de texto (2007, p. 10).
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O art. 4º, I a XVI, do Regulamento Interno da CLP lista as proposições que podem ser 

objeto de sugestão de iniciativa legislativa:

a)projeto de lei complementar;

b)projeto de lei ordinária;

c)projeto de decreto legislativo;

d)projeto de resolução;

e)projeto de consolidação;

f)requerimento de audiência pública;

g)requerimento solicitando depoimento de autoridade ou cidadão que possa contribuir 

para os trabalhos da Comissão;

h)requerimento  de  informação  ou  de  pedido  de  informação  a  Ministro  de  Estado, 

devidamente fundamentado;

i)requerimento de convocação, devidamente fundamentado, de Ministros de Estado ou 

quaisquer  titulares  de órgãos diretamente  subordinados à Presidência  da República 

(art. 50, caput, da CF);

j)indicação ao Poder Executivo ou Judiciário;

k)emenda às proposições sujeitas à deliberação do Plenário (art. 24, I, do RICD);

l)emenda às proposições sujeitas à apreciação conclusiva das comissões (art. 24, II, do 

RICD);

m)emenda ao projeto de lei do plano plurianual;

n)emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias;

o)emenda ao parecer preliminar do projeto de lei orçamentária anual;

p)emenda ao projeto de lei orçamentária anual.

Recebida  a  sugestão  de  iniciativa  legislativa  pela  Comissão,  essa  é  conferida, 

classificada e numerada (art. 4º, caput e § 1º, do Regulamento Interno da CLP). O prazo para 

que  a  Comissão  examine  a  sugestão  e  sobre  ela  decida  é  de  dez  sessões  (art.  8º  do 

Regulamento  Interno  da  CLP).  Cabe  também  à  Comissão  promover,  caso  necessário,  a 

adequação formal da sugestão, garantindo-lhe assim condições mínimas de redação e técnica 

para a tramitação (art. 6º do Regulamento Interno da CLP). O art. 5º do Regulamento Interno 

da CLP determina que as sugestões que tratarem de matéria análoga ou conexa à de outra 

sugestão já em trâmite serão a essa apensadas.
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Na seqüência dos procedimentos, a Presidência da Comissão designa um Deputado 

para ser o Relator da matéria, que terá metade do prazo concedido à Comissão para oferecer 

seu parecer (art. 8º, parágrafo único, do Regulamento Interno da CLP).

As sugestões aprovadas passam a tramitar como proposições de autoria da CLP, com a 

indicação da  entidade  proponente  (art.  254,  §  1º,  do  RICD).  As  sugestões  rejeitadas  são 

encaminhadas ao arquivo (art. 254, § 2º, do RICD). Cabe ressaltar que é obrigação da CLP 

manter as entidades informadas sobre a tramitação de suas sugestões (art. 10, do Regulamento 

Interno da CLP).

Conforme dispõe a Cartilha de orientação para o exercício do direito de participação 

junto  ao  Poder  Legislativo  (2007,  p.  14),  se  a  proposição  originada  de  uma sugestão  de 

iniciativa  legislativa  for  um  Requerimento  de  Informação  a  Ministro  de  Estado  ou  de 

Indicação, cabe à Mesa da Câmara fazer o encaminhamento em nome da Comissão. Caso a 

sugestão resulte em um requerimento de audiência pública, de convocação de Ministro ou 

outras autoridades para comparecimento à Comissão e de depoimentos de cidadãos, a própria 

Comissão  fica  encarregada  de  por  em  prática  as  medidas  necessárias  à  efetivação  do 

requerido. 

As demais proposições  (projetos  de lei,  de decreto  legislativo  e  outras),  passam a 

seguir  o  rito  estabelecido  pelo  RICD para  qualquer  proposição  de  autoria  de  Comissão, 

portanto, tramitam em regime de prioridade (art. 151, II, do RICD) e não podem ser objeto de 

apreciação conclusiva pelas comissões temáticas (art. 24, II, “d”).

No período compreendido entre agosto de 2001 e 1º de novembro de 2007, mais de 

220  entidades  da  sociedade  civil  apresentaram  um  total  de  589  sugestões  de  iniciativa 

legislativa, das quais 188 foram transformadas em proposições de várias naturezas. Do total 

de proposições emanadas da CLP, 96 correspondem a projetos de lei, sendo que apenas um 

foi devidamente sancionado e promulgado pelo Presidente da República e convertido em lei. 

Trata-se do PL nº 5.828, de 2001, gerador da Lei nº 11.419, de 2006, que dispõe sobre a 

informatização do processo judicial. A CLP também realizou dezenas de audiências públicas, 

quatorze seminários e três videoconferências (fonte: Informativo da Comissão de Legislação 

Participativa de setembro de 2007).

Andrade  (2003,  p.  37)  destaca  como  importantes  feitos  da  CLP  a  aprovação  de 

emendas ao Orçamento Geral da União nos anos de 2001 e 2002 e a sugestão de autoria da 
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Associação dos Juízes Federais (AJUFE), que mais tarde seria convertida no PL nº 5.828, de 

2001, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

Mesmo com resultados  relativamente  distantes  do  ideal,  após  apenas  seis  anos de 

funcionamento seria deveras precipitado emitir qualquer juízo acerca da viabilidade da CLP e 

de seu real papel no contexto das ferramentas a serviço da democracia participativa.  O que 

não pode ser objeto de contestação é o enorme potencial ainda não aproveitado da Comissão e 

das sugestões de iniciativa legislativa como agentes capazes de reduzir as distâncias entre a 

população e seus representantes.

Também não deve prosperar o raciocínio de que as sugestões de iniciativa legislativa 

vieram para lançar uma pá de cal sobre a iniciativa popular de lei. Idéias como essas apenas 

contribuem para  a  restrição  da  inserção  popular  na  realidade  do  processo  legislativo.  As 

sugestões legislativas jamais terão a visibilidade e a força geradas pelas mais de um milhão de 

assinaturas  que  devem  acompanhar  um  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular,  entretanto, 

dependendo  da  forma  como  se  manifesta  uma  demanda  na  sociedade,  essa  deve  ter 

assegurado  o  direito  de  optar  pelo  instrumento  mais  adequando  a  consecução  de  seus 

objetivos (iniciativa popular ou sugestão de iniciativa legislativa). Quanto maior o número de 

canais abertos entre a sociedade e os poderes instituídos, maiores as chances de prosperidade 

da democracia participativa e de concretização do ideal da soberania popular. 
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CONCLUSÃO

A participação popular, mesmo que de forma predominantemente tímida e restrita aos 

estudos  e  teorias  de  elites  intelectuais,  sempre  marcou  presença  no  cotidiano  da  política 

brasileira desde o início do século XIX. A iniciativa popular de lei, entretanto, é uma prática 

relativamente jovem, visto que sua inserção no ordenamento jurídico pátrio se deu após a 

promulgação da CF. 

É  justamente  no  período  que  antecedeu  a  promulgação  da  Carta  de  1988  que  a 

sociedade  brasileira  vivencia  sua  fase  de maior  mobilização e  pressão por  mudanças  que 

conduzissem à participação mais ativa do povo na gestão dos negócios do Estado, assunto 

outrora encarado como atribuição exclusiva dos representantes.  Os diversos anteprojetos e 

emendas populares apresentados nesse momento foram de suma importância, uma vez que 

serviram como porta-vozes dos anseios dos cidadãos junto aos representantes eleitos. Muito 

de seu conteúdo influenciou e acabou por se fazer presente na redação final da Constituição, 

com destaque para os mecanismos de democracia semidireta.

Da promulgação da CF até a atualidade, de acordo com dados extraídos de consulta à 

página  eletrônica  da  Câmara  dos  Deputados  (www.camara.gov.br),  apenas  quatro 

proposições, três delas já alçadas a condição de lei ordinária, foram apresentadas àquela Casa 

Legislativa com o propósito de tramitarem como projetos de lei de iniciativa popular. Mesmo 

assim, em decorrência de problemas de ordem técnica para a conferência das assinaturas, 

todas elas tiveram que tramitar como de autoria de algum parlamentar ou do Poder Executivo. 

Se por um lado a conversão em lei de três dos quatro projetos de lei apresentados merece ser 

celebrada como uma grande conquista dos que diariamente labutam pela soberania popular, 

por outro lado surge a preocupação relativa ao momento adequado de deflagração das ações 

para a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular. Dois dos três projetos que se 

tornaram leis foram motivados por fatos que trouxeram grande comoção social e, em razão 

disso, não pode ser descartada a possibilidade de que oportunistas possam se valer do calor de 

certos acontecimentos para conquistar a aprovação de medidas temerárias. Os projetos de lei 

de iniciativa popular devem sempre ser encarados como produtos de debate amplo, racional e 

guiado pela busca do bem comum, e não como paliativos capazes de amenizar crises em curso 

no seio da sociedade. 

http://www.camara.gov.br/
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A normatização  que  cerca  o  exercício  da  iniciativa  popular  em alguns  dos  países 

abordados por esse estudo revela importantes exemplos de práticas que poderiam ser adotadas 

pelo Brasil com o propósito de fortalecer o instituto. Dentre elas, destacam-se:

a) possibilidade  de  convocação  de  referendo  após  a  rejeição  de  proposições  de 

iniciativa popular pelo Parlamento, presente nas legislações peruana e colombiana;

b) previsão de alguma forma de ressarcimento aos organizadores pelos gastos com as 

campanhas  e  com a  coleta  de  assinaturas,  presente  nas  legislações  espanhola, 

paraguaia e peruana;

c) previsão  de  iniciativa  popular  para  a  reforma  da  Constituição,  constante  das 

legislações suíça, italiana e uruguaia;

d) estabelecimento  de prazo para apreciação de proposições  de iniciativa  popular, 

presente na legislação peruana.

Nem só  de  bons  exemplos  vive  a  iniciativa  popular  em terras  internacionais.  As 

dificuldades  inerentes  ao  seu  exercício  não são  uma exclusividade  brasileira.  Mesmo em 

países como a Suíça, geralmente apontada como exemplo de bons resultados no emprego da 

iniciativa popular, essa não alcança seu pleno potencial. O número de projetos apresentados é 

pequeno,  sendo que  a  maior  parte  termina  por  ser  rejeitada.  Os  grupos  organizados  que 

conduzem as iniciativas no país tendem a representar interesses de minorias, que terminam 

por naufragar frente à vontade de maiorias conservadoras. 

A exigência de um número elevado de assinaturas de apoio e a burocracia para sua 

conferência  e  certificação  também  são  fatores  de  intimidação  para  novas  tentativas,  não 

apenas no Brasil, mas em nações supostamente mais organizadas como Itália e Áustria. No 

caso Brasileiro, parece haver uma tendência entre os que buscam algum tipo de inovação ou 

mudança  legislativa  de  que  existem caminhos  menos  árduos  e  onerosos  que  a  coleta  de 

assinaturas  para  a  apresentação  de  proposições  de  iniciativa  popular.  Nessa  linha  de 

pensamento, o “patrocínio” de parlamentares às proposições é a medida de escolha.

Em território brasileiro, a construção do arcabouço normativo da iniciativa popular de 

lei foi fruto de um processo lento e gradual que, no entanto, mostrou-se incapaz de atender 

aos anseios sociais motivadores de sua inserção no texto constitucional de 1988. A CF, em 

vez de introduzir normas gerais capazes de incentivar a participação popular, preocupou-se 
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em impor exigências extremamente desencorajadoras,  além de limitar  a  iniciativa  popular 

apenas à propositura de projetos de lei. 

Na esfera federal, o RICD também não trouxe mudanças alvissareiras. Perdeu-se em 

orientações e formalidades procedimentais, eximindo-se de atitudes, como a tramitação em 

regime  de  urgência  ou  mesmo  a  inscrição  prioritária  na  Ordem  do  Dia,  que  pudessem 

efetivamente  privilegiar  os  projetos  oriundos  da  população.  Deve-se  ainda  ressaltar  as 

omissões  do  Regimento  Comum e  do Regimento Interno do  Senado Federal,  que  sequer 

fazem referência às proposições de iniciativa popular.

As  esperanças  daqueles  que  ainda  acreditavam  na  aguardada  regulamentação  das 

práticas participativas do art. 14 da CF, sobretudo da iniciativa popular de lei, naufragaram 

após a promulgação da inócua e muito criticada Lei nº 9.709, de 1998. 

Não obstante os inúmeros problemas configurados para a iniciativa popular em nível 

federal, uma ponta de esperança brota da análise de algumas Constituições Estaduais e Leis 

Orgânicas Municipais  que,  como visto,  romperam os grilhões do texto da Carta  Magna e 

introduziram importantíssimos avanços.

Os elementos apurados expõem as feridas do atual sistema de participação popular no 

processo  legislativo  e  evidenciam  a  necessidade  de  mudanças  capazes  de  retirá-lo  do 

ostracismo.  Só  assim  será  possível  a  plena  satisfação  das  aspirações  que  nortearam  a 

concessão de status constitucional à iniciativa popular de lei. 

A  perseguição  da  participação  ativa  da  sociedade  no  processo  legislativo  e,  em 

especial, no encaminhamento de proposições ao Parlamento, é tarefa árdua e que não depende 

somente  de radicais  intervenções  de ordem estritamente técnica sobre a Carta  Magna e  a 

legislação infraconstitucional. Tampouco podem aqueles que anseiam por mudanças serem 

contagiados  pela  simples  interpretação  de  dados  estatísticos  que  conduzam  a  uma  falsa 

sensação  de  ineficácia  das  ferramentas  de  inclusão  popular  no  processo  legislativo  e  ao 

desprezo  pelo  poderoso  efeito  pedagógico  que  a  edificação  de  um  projeto  de  iniciativa 

popular pode ter sobre os cidadãos.

Medidas importantíssimas como a redução do número de assinaturas necessárias aos 

projetos  de  lei  de  iniciativa  popular,  a  iniciativa  popular  para  proposta  de  emenda  à 

Constituição  e  o  estabelecimento  de  uma regulamentação  exaustiva,  capaz de  contemplar 
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metodologia,  prazos  e  um rito  privilegiado  para  os  projetos  de  lei  derivados  da  vontade 

popular,  mesmo  que  algum  dia  incorporadas  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro,  podem 

simplesmente ser convertidas em letra morta se não forem devidamente assimiladas à rotina 

dos cidadãos, esses sim os principais componentes da equação democrática. E é justamente na 

vontade e poder de mobilização popular que reside o segredo para o sucesso ou fracasso da 

iniciativa  popular  no  Brasil.  Daí  a  necessidade  de  investimentos  cada  vez  maiores  na 

educação e formação de cidadãos conscientes de seus direitos,  capazes de manifestar  sua 

vontade  sem  qualquer  tipo  de  vício  ou  manipulação,  de  fundamentar  sua  conduta  nos 

interesses das comunidades em que vivem, de cobrar uma postura ética por parte de seus 

representantes e de diligenciar sem tréguas pela apresentação e aprovação de um número cada 

vez maior proposições que tragam melhorias à coletividade.

Iniciativas como as que conduziram à criação da CLP e à apresentação de proposições 

que, em maior ou menor grau, visam estreitar os laços entre o povo e o Congresso Nacional, 

devem ser louvadas e estimuladas, já que contribuem para que o País deixe de engatinhar e dê 

largos passos rumo à verdadeira democratização.    
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