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Resumo 

 

Essa monografia versa sobre os institutos de iniciativa popular legislativa e de sugestão de 

iniciativa legislativa, ambos em âmbito federal, como expressões de democracia semidireta 

prevista na Constituição Federal de 1988. Tem-se como pergunta subjacente à reflexão 

apresentada se os institutos formais de participação direta do cidadão no processo legislativo 

federal brasileiro promovem a inclusão do cidadão nas decisões políticas fundamentais do país e 

assim se essa estrutura institucional é um mecanismo efetivo para a definição da democracia no 

Brasil como semidireta ou participativa. Para tanto apresenta-se e discute-se os conceitos de 

democracia representativa, direta e semidireta e os conceitos de processo legislativo e de 

iniciativa popular legislativa, o histórico da previsão da iniciativa legislativa popular em nossa 

carta constitucional, alguns dados sobre as quatro Leis Federais surgidas de iniciativa popular, 

assim como algumas características do instituto de sugestão de iniciativa legislativa apresentada 

por entidades da sociedade civil organizadas ou internautas. As considerações finais são de que, 

apesar das dificuldades de efetivação da participação cidadã em nossa democracia, um passo foi 

dado para a qualidade da democracia brasileira com a previsão constitucional da iniciativa 

legislativa popular e com o instituto pós-constitucional da sugestão de iniciativa legislativa, mas 

que muito ainda há de ser construído para uma prática de fato participativa em nossa democracia. 

 

Palavras-chaves: Democracia Participativa. Iniciativa Popular Legislativa. Sugestão de 

Iniciativa Legislativa.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A participação popular no processo legislativo federal é parte essencial da 

definição da democracia brasileira como semidireta ou participativa. Este trabalho 

apresenta dados e reflexões a respeito dessa participação, em especial a iniciativa popular 

legislativa e a sugestão de iniciativa legislativa, mas também sobre os novos canais de 

comunicação direta com o cidadão oferecidos pelas Casas Legislativas Federais: o e-

Democracia da Câmara dos Deputados e o e-Cidadania do Senado Federal, e as 

possibilidades apresentadas por essas formas de interação do cidadão com o processo 

legislativo federal. 

A análise desse tema tem como hipótese inicial a relevância da iniciativa 

legislativa popular, da sugestão de iniciativa legislativa e de outros canais de comunicação 

do Poder Legislativo Federal com o cidadão, ou seja, da inclusão do cidadão no processo 

legislativo federal, para o desenvolvimento da qualidade da democracia no Brasil. Tem-

se como parâmetro o princípio constitucional de soberania popular em relação à 

participação popular nos regimes democráticos. Insere-se, assim, no marco da reflexão 

sobre a recente e frágil construção da democracia no Brasil, país ainda a caminho da 

maturidade de suas instituições democráticas.  

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre a importância, as 

potencialidades e as dificuldades da participação do cidadão através dos institutos de 

iniciativa popular, de sugestão de iniciativa legislativa e de outros canais de comunicação 

em âmbito federal. 

Os objetivos específicos são: 

a) apresentar alguns conceitos de democracia representativa, direta e semidireta 

em relação à participação cidadã; 

b) relatar o histórico da previsão da iniciativa legislativa popular na Constituição 

de 1988; 

c) problematizar as características do instituto de iniciativa popular legislativa e 

as dificuldades que levaram as quatros Leis originadas de iniciativa popular não serem 

formalizadas através desse instituto; 
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d) analisar o instituto de sugestão de iniciativa legislativa como forma de 

flexibilizar os requisitos constitucionais para a iniciativa popular e de viabilizar a 

democracia participativa ou semidireta; 

e) apresentar dados sobre novos canais de comunicação direta com o cidadão do 

Legislativo Federal, especialmente o e-Cidadania no Senado Federal. 

Nesse sentido, problematiza-se sobre a contribuição dos institutos formais de 

participação direta do cidadão no processo legislativo federal para a inclusão popular nas 

decisões políticas fundamentais do país e para a efetivação do princípio democrático, 

republicano e da soberania popular, de um Estado e sociedade inclusivos, governados por 

todos e para todos. 

O primeiro capítulo, intitulado Democracia e Participação, traz a reflexão sobre 

como a participação popular está presente nos conceitos de democracia, a começar pelo 

conceito de democracia direta, seguindo pelo instituto da representação, para finalizar 

com apresentação do conceito de democracia participativa ou semidireta. Este último 

conceito é visto como forma de ampliar e incrementar a democracia representativa, tanto 

no âmbito político como no da Administração Pública. Destaca-se nesse capítulo a 

teorização de José Afonso da Silva (2007) da democracia não apenas como um regime 

político, mas também como uma forma de vida que se guia pela luta contra autoritarismos. 

Finaliza-se com a constatação de Robert Putnam (2005) de que, embora a vitalidade da 

democracia se encontre em relações sociais baseadas em confiança mútua e reciprocidade 

generalizada, é possível o seu desenvolvimento e fortalecimento através do investimento 

em instituições políticas, considerando que essas instituições estimulem as características 

de relações sociais voltadas para o interesse comum e o civismo. 

 O capítulo dois, O Processo Legislativo e a Participação Popular, inicia com a 

apresentação dos institutos mais difundidos de democracia direta que são incorporadas 

em democracias representativas, para, em seguida, fechar o foco na discussão teórica 

sobre a iniciativa popular. O Conceito de processo legislativo e de iniciativa popular são 

apresentados a partir das teorizações de José Afonso da Silva (2006; 2007), Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho (2012), Alexandre de Morais (2016), João Trindade Cavalcante 

Filho (2017).  

O capítulo três, Iniciativa Popular e Sugestão de Iniciativa Legislativa, está 

dividido em quatro subitens. O primeiro se dedica à apresentação do histórico da previsão 

da participação popular na Constituição de 1988, entendida como uma conquista dos 

movimentos sociais organizados. O segundo expõe as características da iniciativa popular 
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em âmbito federal, tal qual prevista na Constituição Federal de 1988 e na Lei 9.709 de 

1998, assim como apresenta os quatro projetos de lei surgidos de iniciativa popular e que 

resultaram em quatro Leis, que, no entanto, não foram formalizadas através desse 

instituto. O terceiro relata o histórico e algumas características das Comissões de 

Legislação Participativa em ambas as Casas Legislativas Federais. E o último apresenta 

a mais recente ferramenta que possibilita internautas serem autores de sugestões 

legislativas através do portal e-Cidadania do Senado Federal. 

As considerações finais sobre a participação popular no processo legislativo 

federal ressaltam a importância das formas encontradas para efetivá-la sem afrontar os 

rígidos requisitos constitucionais, através da apresentação de sugestões de iniciativa 

legislativas por entidades da sociedade civil e por internautas. Defende-se que o aspecto 

participativo, que define a democracia brasileira como semidireta, é fundamental na 

inserção de nosso país no marco do constitucionalismo contemporâneo (SILVA, 2007), 

que busca a justiça social e igualdade material.  

A metodologia utilizada para a apresentação desse trabalho foi a descritiva ou 

analítica, no sentido de que pretendeu decompor o complexo “democracia participativa 

no Brasil” em alguns elementos considerados fundamentais. A técnica para o 

conhecimento do tema foi a revisão bibliográfica e pesquisa documental. Entretanto, 

vários textos utilizados nesta monografia foram referências bibliográficas apresentadas 

pelos professores que ministraram disciplinas nesta pós-graduação, como os autores que 

apresentam conceitos sobre processo legislativo, qualidade da democracia, conceito de 

accountability, capital social e reciprocidade generalizada, entre outros. A pesquisa 

bibliográfica para a discussão específica foi feita especialmente em portais da internet e 

nas bibliotecas do Senado e da Câmara dos Deputados. Já a pesquisa documental foi 

realizada através dos dados disponibilizados nos sítios da internet da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal.  

Entretanto, ressalta-se que a análise apresentada é apenas um início de 

aproximação do tema e que ela, despretensiosamente, quer se enquadrar no sentido lato 

sensu de uma especialização, considerando, em especial, suas limitações temporais para 

a pesquisa; mas também que representa seleções e escolhas assumidas como aspecto 

subjetivo que permeia à analise nas Ciências Sociais. 
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2 DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO 

 

 

 O conceito de democracia como governo do povo supõe a participação do cidadão 

nas decisões políticas do Estado. As formas dessa participação, segundo José Afonso da 

Silva, caracterizam os três tipos de democracia. A direta, em que o povo exerce 

diretamente os poderes governamentais, legislando, administrando e julgando. A indireta 

ou representativa, em que o povo outorga os poderes governamentais a representantes 

eleitos periodicamente, a quem são concedidos mandatos. E a semidireta, com eleição de 

representantes com poder de decisão na maioria dos assuntos do Estado, mas que 

incorpora alguns mecanismos de participação direta do cidadão nessas decisões (SILVA, 

2006). 

O regime democrático, concebido classicamente como o governo do povo ou de 

todos (ABBBAGNANO, 2000; LALANDE, 2006), paradoxalmente, teve sua primeira 

ocorrência histórica registrada com essa denominação, na prática, como governo de uma 

minoria, já que mulheres, escravos, filhos e netos de imigrantes não estavam incluídos no 

conceito de povo grego. Nas palavras de Paulo Bonavides: “A democracia, como direito 

de participação no ato criador da vontade política, era privilégio de ínfima minoria social 

de homens livres, apoiados sobre a esmagadora maioria de homens escravos” (2016, p. 

288). Assim, como contrassenso, a escravidão foi uma das condições que possibilitou a 

experiência da democracia direta grega. Decorre dessa constatação a pergunta se a 

necessidade de trabalhar do cidadão moderno não dificultaria a dedicação necessária à 

participação nas decisões políticas do Estado, ou seja, se a participação real só seria 

possível como apropriada apenas a limitados especialistas.    

Como desenvolvimento recente, o conceito de democracia liberal representativa 

concebe a ideia de povo, segundo José Afonso da Silva (2006), como uma construção 

distante da realidade sociológica. Esse conceito, nos termos de Schumpeter (1961), se 

fundamenta na eleição de representantes como um método de escolha de lideranças que 

competem entre si, método esse entendido pelo autor como o único que pode 

operacionalizar o regime democrático, dada a complexidade das sociedades modernas. 

A função de representação está, segundo José Afonso da Silva (2006; 2010), na 

origem e estruturação do Poder Legislativo moderno, especialmente como forma de 

exercer a função de controle dos atos do governo. Essa ideia de representação, relata o 

autor, não existia na Antiguidade Clássica, já que as assembleias deliberantes 
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proporcionavam a participação direta do cidadão. Seu desenvolvimento se origina na 

Idade Média, com o surgimento do mecanismo de consulta que o rei fazia a seus vassalos. 

Mas a característica de representação política da sociedade é inaugurada quando os 

burgueses, pessoas livres das cidades, iniciam a participação nas assembleias 

deliberativas. Na Inglaterra ocorre em 1295 e na França em 1302. Nesse período, com 

uma sociedade estamental, a representação era dividida em dois órgãos um que 

representava a aristocracia e ooutro, os interesses gerais do povo (SILVA, 2010).   

 Entre as funções comumente identificadas como típicas do Legislativo, destacam-

se as elencadas por José Afonsa da Silva (2006; 2010): a legislativa, a representativa, a 

de legitimação governamental, a de fiscalização e controle, a de juízo político e a de 

função constituinte. Sublinha-se que a função representativa se desenvolve apenas com a 

atuação moderna do Poder Legislativo, entretanto, ela se consolida não apenas como uma 

de suas funções típicas, mas como a mais importante, no sentido de ser fundamento e 

legitimação das outras, inclusive como realização da soberania popular. Mas qual é a 

legitimidade da organização bicameral do Poder Legislativo, considerando a sua origem 

na representação estamental, quando a soberania é popular em uma sociedade não 

dividida em estamentos?  

Sua legitimidade, segundo José Afonso da Silva (2010), encontra-se na inspiração 

do federalismo norte-americano que, em sua origem, respondeu às demandas de seus 

estados pequenos por uma representação paritária e de seus estados grandes por uma 

representação proporcional à sua população. Assim, uma Câmara, a Baixa, representa o 

povo, proporcionalmente à população das unidades federativas, e a outra, a Alta, 

representa as unidades federativas, de forma paritária entre elas.  

Vale notar a concepção do bicameralismo francês, estabelecido, segundo Silva 

(2006), para possibilitar o controle pela Câmara Alta, conservadora, sobre as decisões da 

Câmara Baixa, esta, nas palavras do autor, representante do Povo e de seus radicalismos 

e precipitações. Dessa concepção originam-se as denominações Câmara Popular e 

Câmara Aristocrática ou Federativa. 

Como não poderia deixar de ser, as atividades das Casas do Congresso Nacional 

Brasileiro têm seu fundamento no princípio representativo. Os artigos 45 e 46 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/1988) dispõem que a 

representação do povo no Poder Legislativo será exercida pela Câmara dos Deputados e 

a representação dos Estados-membros e do Distrito Federal, pelo Senado Federal. A partir 

desse aspecto representativo bicameral, com uma Câmara Popular e outra Federativa, 
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dividem-se as matérias de competência exclusiva de cada uma das Casas e das iniciativas 

de seus membros (BRASIL, Congresso Nacional, 1988). 

 Não obstante, retornando-se à discussão sobre democracia, nota-se que José 

Afonso da Silva (2007) e Schumpeter (1961) concordam que esse conceito não apresenta 

um fim em si mesmo. Mas, enquanto este autor se detém na qualidade representativa, 

com a participação do cidadão restrita ao processo eleitoral como única possibilidade de 

efetuar o que para ele é um método - o método democrático -, aquele concebe a 

democracia para além do aspecto representativo, ao entendê-la como um regime baseado 

em um significado irredutível, alterado e depurado pela história e suas transformações, 

que pretende ser: 

 

(...) um meio e instrumento de realização de valores essenciais de 

convivência humana (...) mantido sempre o princípio básico de que ela 

revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo. 

(SILVA, 2006, p. 43) 

 

 Observa-se que o conceito de regime político, ao referir-se ao conjunto de 

instituições que organizam a disputa e o exercício do poder político do Estado, responde 

à questão: quem exerce o poder? Como resposta a essa questão tem-se a classificação dos 

regimes políticos em democratas, autoritários e totalitários (CARNEIRO, 2016).  

Os autores Bobbio, Matteuci e Pasquino (1995) chamam à atenção ainda para os 

valores que fundamentam essas instituições, já que a escolha de um regime político diz 

respeito diretamente à escolha de determinados valores. Na mesma linha, José Afonso da 

Silva (2007) amplia o sentido de regime democrático quando o entende como um 

processo de luta constante pela justiça social, o que não deve estar só na esfera do Estado, 

mas, de forma mais ampla, em todas as relações sociais. Então, uma visão da democracia 

também como convivência social e forma de vida.  

É assim que, segundo José Afonso da Silva (2007), a democracia é um regime 

político: como um princípio básico do poder da vontade do povo. Entretanto, é mais do 

que isso. É também uma forma de convivência, de relações sociais, e não só um governo, 

no sentido reduzido do termo, ou seja, separado das relações sociais e das formas de 

convivência. É dessa forma que, segundo o autor, o conceito de democracia vem se 

desenvolvendo como um valor, um modelo ou uma busca de realização política e de 

relações sociais não autoritárias. 

Nesse sentido, destacam-se as teorias que defendem a democracia participativa - 

forma de democracia com institutos de participação direta do cidadão somados às 
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instituições representativas – como, nos termos de José Afonso da Silva (2007), a 

realização do significado irredutível de democracia, que é o de relações humanas, sociais 

e políticas democráticas. Isso, através do envolvimento dos cidadãos nas discussões e 

decisões políticas fundamentais de um Estado em busca da Justiça Social e na luta contra 

formas de autoritarismos.  

Essas teorias entendem a participação política do cidadão como um aprendizado 

para a consolidação de práticas cada vez mais inclusivas do cidadão nos processos e 

decisões políticas do Estado (PATEMAM, 1992; BONAVIDES, 2008). Para esses 

autores, o envolvimento do cidadão nas discussões e tomada de decisões sobre os 

problemas comuns é fundamental para a qualidade da democracia, pois ela leva a práticas 

de cultura cívica e de formação de capital social (PUTNAM, 2005); em outras palavras, 

práticas para a construção da esfera dos interesses coletivos e do bem comum. Nessas 

definições de democracia:  

 

Instituições e procedimentos são vistos, então, como meios de 

realização de princípios, conteúdos e resultados esperados pela 

sociedade do processo político. Além disso, a exigência de 

participação dos cidadãos envolve a existência de graus de cultura 

cívica capazes de legitimar e dar vitalidade ao sistema. (GIFALLI, 

2013, p. 4) (Grifos nossos) 

 

Nota-se que a concepção de participação do cidadão com enfoque no aspecto de 

aprendizado está presente no modelo de Administração Pública Gerencial conhecido 

como public service oriented. Esse modelo considera o receptor das políticas públicas do 

Estado não como um mero cliente que deve ser satisfeito, mas como cidadão que deve 

participar para cobrar eficiência e transparência nas ações estatais, e também para ajudar 

a construir esses referenciais de qualidade, sob a ótica da accountability como co-

responsabilização. Nas palavras de Humberto F. Martins: 

 

[...] a concepção de um terceiro modelo não tipicamente gerencial que 

prega a reconstrução da esfera pública, sob a denominação de public 

service oriented. Ao contrário dos anteriores, que se concentravam no 

“como?” da ação estatal, este modelo preocupa-se no “o quê?”. Dessa 

forma, propõe uma revalorização da política na definição das 

finalidades estatais, aumento da accountability, participação, 

transparência, equidade e justiça. Este movimento baseia-se numa 

visão coletiva do cidadão, enfoca a esfera pública como um locus de 

aprendizado social e prega o aprimoramento da cultura cívica do 

cidadão, burocrata e político. (MARTINS, 2006, p. 23) (Grifos nossos)  
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A participação do cidadão é considerada fundamental para uma concepção 

alternativa à accountability vertical – esta que ocorre no momento eleitoral quando o 

eleitor faz um controle de resultados da atuação do político que elegeu e escolhe reelegê-

lo ou não. A concepção alternativa, segundo Carneiro, é chamada de accountability social 

ou societal. Ela representa um mecanismo de controle não eleitoral, relacionado à 

ampliação da participação social, especialmente nos seguintes espaços:  

 

(...) participação no estabelecimento das diretrizes do governo e no 

orçamento público, na gestão direta de serviços ou participação em 

conselhos relativos à administração de equipamentos sociais, através 

da utilização de mecanismos de democracia direta ou semi-direta 

(plebiscitos, referendum, etc), a partir da atuação em instâncias de 

avaliação e deliberação das políticas públicas, através da participação 

em órgãos de vigilância e fiscalização da ação governamental, entre 

outras. (CARNEIRO, 2004, p. 13) (Grifos nossos) 

 

Outro teórico vai mais longe e sugere a possibilidade real de implantação de 

democracia direta, ou seja, não somente o acréscimo de institutos de democracia direta à 

democracia representativa, mas a possibilidade de deliberação popular sobre todos os 

assuntos públicos. Arblaster (2004), no começo da década de 1990, afirma que as 

sociedades contemporâneas possuem todos os meios, em especial tecnológicos, 

necessários para a implantação da democracia direta. Entretanto, o autor levanta a 

questão: existe interesse das instituições vigentes em levar a cabo essa possibilidade? 

Além do problema da falta de interesse das instituições em implantar formas 

diretas de participação democrática do cidadão, outras duas questões surgem: como criar 

condições para que a população tenha tempo para se informar, participar e decidir sobre 

os assuntos políticos do país? Como fazer com que ela tenha interesse e escolha participar 

desses assuntos públicos?  

Robert Putnam (2005) apresenta elaborações muito interessantes a esse respeito 

quando questiona os motivos da extrema diferença regional na Itália dos anos de 1970 a 

1990, com o Norte mais desenvolvido economicamente e com instituições políticas fortes 

e o Sul mais pobre e com instituições políticas frágeis. A partir da hipótese de relação de 

causalidade entre desenvolvimento econômico - ou modernização - e desenvolvimento 

das instituições políticas - ou democracia -, acaba por comprovar que embora exista 

relação entre riqueza econômica e fortalecimento das instituições democráticas, não 

existe determinação da segunda pela primeira.  
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Ao contrário, Putnam (2005) afirma que, no contexto italiano, as responsáveis 

pelo desenvolvimento econômico foram as relações sociais fundamentadas em 

sentimentos de civismo e em capitais sociais que reafirmam a reciprocidade generalizada 

- sistemas de intercâmbio mais amplos que os círculos familiares e baseados na confiança 

mútua -, reconstruídas e fortalecidas por repertórios históricos. Argumenta que as práticas 

e valores envolvidos no que o autor denomina ser uma comunidade cívica são 

determinantes mais fortes que o desenvolvimento econômico para o bom desempenho de 

um governo. Dessa forma, defende a tese de que em lugar de desenvolvimento econômico 

propiciar civismo e desenvolvimento político, civismo e desenvolvimento político que 

levam – ao menos levaram nesse contexto - ao desenvolvimento econômico.                                                                                                 

O autor conclui, em uma abordagem similar à do holismo metodológico1 

Durkheimiano,2 que o contexto social, ou seja, as práticas e valores produzidos e 

reproduzidos historicamente nas relações sociais, condicionam profundamente o 

desempenho das instituições. Mas, mesmo que as mudanças socioculturais sejam difíceis 

e lentas, afirma o autor, elas são possíveis através da mudança das instituições formais, 

como foi a regionalização, ou descentralização, política ocorrida na Itália. Nas palavras 

do autor: 

 

[...] a segunda lição a ser tirada da experiência regional italiana (...) é 

que mudando-se as instituições formais pode-se mudar a prática 

política. A reforma teve consequências palpáveis e em sua maioria 

benéficas para a vida política regional. Como previam os 

institucionalistas, a mudança institucional refletiu-se 

(gradualmente) na mudança de identidades, valores, poderes e 

estratégias. Tais tendências manifestaram-se não apenas no Norte, mas 

também no Sul. Tanto no Sul quanto no Norte, as novas instituições 

nutriram entre as elites uma cultura mais moderada, pragmática e 

tolerante. (...) A mudança formal induziu a mudança informal e tornou-

se autossustentada. (PUTNAM, 2005, p. 193) (Grifos nossos) 

 

Entretanto, essa mudança nas instituições formais não pode prescindir do 

investimento na criação de redes de reciprocidade generalizada e de participação cívica,3 

                                                 
1 Abordagem que privilegia a influência do todo, da sociedade, sobre a parte, o indivíduo. 
2 Émile Durkheim é considerado fundador da sociologia, especialmente com a publicação do livro 

As Regras do Método Sociológico em 1895 (2003), no qual afirma que a sociedade é anterior e 

exterior ao indivíduo, exercendo essa coerção (psicológica, cognitiva, além da força física) para 

que esteja de acordo com o que é valorizado e escolhido como sociabilidade padrão. 
3 Nos termos de Putnam, a participação em associações dos mais variados gêneros, esportivas, 

literárias, de colecionadores, etc., enfim, em círculos mais amplos do que os familiares, que faz 

com que as pessoas se mobilizem em prol de interesses comuns. 
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como capitais sociais para o desenvolvimento de uma democracia de qualidade. Isso 

porque, como ressalta o autor, as regras construídas através da participação são mais 

efetivas, na exata medida em que a corresponsabilidade pela elaboração, repercute na 

corresponsabilidade pela sua execução.   

É dessa forma que se entende as possibilidades de participação do cidadão no 

processo legislativo federal: a institucionalização dessa participação, através da previsão 

constitucional da iniciativa legislativa popular e pós-constitucional da sugestão de 

iniciativa legislativa, como será detalhado a frente, como passos fundamentais para a 

efetivação da democracia semidireta no Brasil. Entretanto, a institucionalização não é 

suficiente. É mister o investimento na participação de fato, ou seja, em práticas 

participativas que levem ao civismo, na sua valorização como convivência social e como 

ação política. Esse segundo momento - a mudança informal ou sócio cultural que advém 

da mudança formal, da institucionalização - é ainda mais difícil e demorado que o 

primeiro, já que requer aprendizado, o qual, como ressalta Carole Pateman (1992), só é 

possível com a própria prática da participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3 O PROCESSO LEGISLATIVO E A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

 

José Afonso da Silva (2007) e Paulo Bonavides (2016) concordam na enumeração 

das formas mais difundidas de democracia direta que se encontram nos ordenamentos 

representativos contemporâneos: a iniciativa legislativa popular; o referendo; o 

plebiscito; o veto popular; e a revocação ou recall. Entretanto, a Constituição da 

República Federativa do Brasil promulgada em 1988 - CF/1988 - prevê apenas três dessas 

formas de democracia direta, as quais constam no seu artigo 14, ipsis litteris: “Art. 14. A 

soberania popular será exercida pelo sufrágio e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa 

popular (...)” (BRASIL, 1988). 

O referendo e o plebiscito são consultas populares de caráter obrigatório com o 

objetivo de decidir sobre assuntos de destacada importância para a nação, de natureza 

constitucional, legislativa ou administrativa (Silva, 2007). A diferença entre essas 

deliberações populares está no momento da consulta: o primeiro é realizado 

posteriormente à deliberação legislativa; o segundo, previamente. Esses institutos são 

regulados pela Lei n º 9.709/1998, da qual se destaca a previsão de convocação de ambos 

por meio de decreto legislativo. Também nesta Lei consta a vinculação do uso de 

plebiscito para a consulta da população envolvida em questões de incorporação, 

subdivisão ou desmembramento de estados federativos, conforme prevê o Art. 18, 

parágrafo 3 º, da Constituição Federal/1988.4 

Embora esses dois institutos já estivessem previstos nos ordenamentos 

constitucionais anteriores a 1988, eles foram utilizados pouquíssimas vezes. O referendo 

duas: em 1963, para a consulta sobre a continuação do parlamentarismo implantado no 

Brasil em 19615; e em 2005, para a deliberação sobre a proibição do comércio de armas 

de fogo e munições no país.6 O plebiscito apenas uma: em 1993, para a escolha da forma 

                                                 
4 Informações disponíveis em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-

referendos/plebiscito-e-referendo> Acesso em: 20 out. 2016. 
5 O parlamentarismo foi rejeitado. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-

referendos/referendo-de-1963> Acesso em: 20 out. 2016. 
6 A proibição do comércio foi rejeitada. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/referendo-2005> Acesso em: 22 jun. 

2016. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/plebiscito-e-referendo
http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/plebiscito-e-referendo
http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/referendo-de-1963
http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/referendo-de-1963
http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/referendo-2005
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e sistema de governo: se republicana ou monarquista e se presidencialista ou 

parlamentarista.7 

Entre as formas de participação direta do cidadão que não estão previstas no 

ordenamento constitucional brasileiro, o veto popular é o instituto que possibilita que uma 

Lei vigente possa ser submetida ao voto popular para a sua confirmação ou revogação, 

através da solicitação de um número estipulado de eleitores. O resultado é o mesmo do 

referendo, mas com a diferença de que no veto popular a decisão de colocar uma lei sob 

julgamento dos cidadãos é dos próprios eleitores. Já a revocação ou recall é o instituto 

que, a partir do requerimento de um número dado de eleitores, coloca sob voto popular o 

mandato político ou de um funcionário público, o qual pode ser revogado. José Afonso 

da Silva acrescenta ainda o instituto da “ação popular”, instrumento previsto no 

ordenamento constitucional brasileiro desde 1934, através do qual: “qualquer cidadão 

pode pleitear a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público” (SILVA, 2007, p. 51). 

Mas o foco desta pesquisa se coloca sobre a terceira modalidade de participação 

direta do cidadão prevista no artigo 14 da Constituição Federal de 1988: a iniciativa 

popular de leis, instituto que inicia o processo legislativo e incorporado ao nosso 

ordenamento jurídico pela primeira vez por essa Carta Constitucional. Também se 

evidenciará as alternativas pós-constitucionais para sua efetivação, através de sugestões 

legislativas implantadas com a fundação, em 2001 na Câmara dos Deputados e em 2002 

no Senado Federal, de Comissões Permanentes de Legislação Participativa, e os avanços 

que esses institutos possibilitaram. 

O processo legislativo pode ser compreendido, segundo Alexandre de Morais, a 

partir de um sentido jurídico e de outro sociológico. O primeiro refere-se aos 

procedimentos previstos na Constituição e nos Regimentos Internos das Casas 

Legislativas para a produção das espécies normativas elencadas no artigo 59 da Carta 

Constitucional, a saber: Emendas à Constituição; Leis Complementares; Leis Ordinárias; 

Leis Delegadas; Medidas Provisórias; Decretos Legislativos; Resoluções. São os atos ou 

ritos necessários e suficientes à produção da Lei em seu aspecto formal. Já o sentido 

sociológico refere-se à força social, que é, nas palavras de Alexandre de Morais:  “[...] o 

conjunto de fatores reais que impulsionam e direcionam os legisladores a exercitarem 

suas tarefas” (2016, p. 678). 

                                                 
7 A escolha foi pela República presidencialista. Disponível 

em:<http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/plebiscito-de-1993> Acesso em 22 

de jun., 2016. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/plebiscito-de-1993
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 Esse autor divide o processo legislativo ordinário, aquele que tem como base a 

tramitação de uma Lei Ordinária, em três fases: introdutória, constitutiva e complementar. 

Entre essas, a iniciativa de lei compõe a fase introdutória. A iniciativa, para o autor, pode 

ser: Parlamentar, de um membro do Poder Legislativo; Extraparlamentar, de legitimados 

externos ao Parlamento, como o Chefe do Poder Executivo, os Tribunais Superiores, o 

Ministério Público, e o cidadão; Concorrente, de vários legitimados, parlamentares e 

extraparlamentares, que podem apresentar um projeto de lei sobre uma determinada 

matéria; e Exclusiva, de apenas um legitimado, ocupante de determinado cargo ou órgão, 

que pode apresentar um projeto de lei sobre determinado assunto (MORAIS, 2016). 

 Em relação aos tipos de iniciativa de lei, José Afonso da Silva apresenta ainda o 

que chama de Iniciativa Vinculada, quando há, além da previsão do legitimado específico 

para a apresentação de um projeto de lei sobre determinada matéria, a previsão do 

momento específico para a apresentação (SILVA, 2006). 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho também distingue dois sentidos do processo 

legislativo, um jurídico e outro político. Entretanto, o autor afirma que a iniciativa de lei 

não faz parte do processo legislativo em seu sentido jurídico, apenas de seu sentido 

político (FERREIRA FILHO, 2012). 

 Já o conceito de processo legislativo de José Afonso da Silva une os dois sentidos, 

seja o jurídico e o sociológico de Alexandre de Morais, seja o jurídico e o político de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho; isso na medida em que o autor conjuga os atos 

necessários à formação da lei aos interesses que são nela previstos, para o que a iniciativa 

de lei, considerada por ele como uma escolha, tem papel fundamental.  

 

Concebemos o processo legislativo como um conjunto de atos 

destinados a realizar um fim; (...) vale dizer, a transformação dos 

interesses da ordem social em interesses de ordem jurídica, como se 

expressa Musso. (...) A iniciativa legislativa aparece, pois, como poder 

de estabelecer a formação do Direito objetivo e de poder de escolha dos 

interesses a serem tutelados pela ordem jurídica em forma de lei em 

sentido técnico. Por isso torna-se ato fundamental do processo 

legislativo. (SILVA, 2006, p.135) (Grifos nossos.) 

 

 O autor ainda amplia o conceito de iniciativa legislativa: para ele se trata de 

iniciativa de lei mais do que iniciativa de projeto de lei, pois seu objetivo é a formação da 

lei e o projeto é apenas uma fase para a conclusão do seu fim (SILVA, 2006). Isso porque 

ela contém em si, segundo o autor, a essência da Lei que quer dar nascimento, inclusive 

na forma. Assim: 
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Constitui o projeto, por isso mesmo, um esquema da lei, demostrando 

que os titulares do poder, previsto no art. 61 da Constituição Federal, 

não só têm a possibilidade de pedir que dada matéria seja disciplinada 

por uma lei, que delineia, mas tem também a possibilidade de participar 

diretamente na determinação do seu conteúdo. (SILVA, 2006, p.178.) 

 

 É nesse sentido que a iniciativa popular de lei e a sugestão de iniciativa legislativa 

são entendidas aqui: partes fundamentais do processo legislativo, na medida em que 

apresentam escolhas feitas pelos cidadãos de temas julgados de importância suficiente 

para compor o ordenamento jurídico nacional e da forma como devem constar nesse 

ordenamento.  

 Não obstante, existem outras características importantes para a compreensão da 

amplitude e limitações da iniciativa legislativa. Segundo João Trindade Cavalcante Filho 

(2017), as formas de democracia direta, dentre as quais se encontra a iniciativa popular, 

são tentativas de relegitimar o Estado de Direito frente à crise da democracia 

representativa. Elas se ancoram, afirma o autor, no reconhecimento da soberania popular, 

mas também no das autoridades constituídas ou representativas, e na defesa do direito 

contra configurações ditatoriais. Sublinha assim a conjunção da participação direta do 

cidadão com a estrutura representativa, sem que as primeiras tenham poder autônomo em 

relação à segunda.  

 Segundo o autor, a doutrina enumera dois modos de iniciativa popular: a 

formulada e a não formulada, a primeira apresentada em forma de um projeto de lei, ou 

seja, no formato requerido pela legislação pertinente, em especial a Lei Complementar nº 

95, de 1998; e a segunda, como uma ideia geral, sem necessidade da observância de 

nenhuma técnica legislativa, ficando sobre responsabilidade do Poder Legislativo, após o 

recebimento da iniciativa popular, elaborá-la no formato de projeto de lei. 

(CAVALCANTE FILHO, 2017)  

A iniciativa legislativa popular é classificada ainda em Sistema de Iniciativa Semi-

Vinculante e Sistema de Iniciativa Não-Vinculante. No primeiro, a iniciativa popular 

possui certas proteções para que o seu projeto de lei não seja rejeitado ou modificado pelo 

Legislativo sem a concordância dos cidadãos através de referendo.8 Na segunda, o 

Legislativo pode emendar, modificar inteiramente e mesmo rejeitar um projeto de lei de 

                                                 
8 Suíça, tanto na esfera federal como na de alguns seus cantões, Venezuela, Uruguai e o estado da 

Alemanha Baden-Wunttermberg, são exemplos enumerados pelo autor desse tipo de sistema de 

iniciativa popular (CAVALCANTE FILHO, 2017). 
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iniciativa popular sem que os cidadãos possam ter qualquer controle sobre as decisões do 

Legislativo.9  

Em discussão recente sobre decisão liminar do Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Luiz Fux, no Mandado de Segurança n º 34.530/DF, a qual anulou a tramitação 

do Projeto de Lei n º 4.850 de 2016, conhecido como “10 medidas contra a corrupção”, o 

autor afirma que a previsão constitucional da iniciativa popular no Brasil é não vinculante. 

Isso porque não há nenhuma previsão de tramitação especial que proteja o projeto oriundo 

dessa iniciativa da atuação autônoma do Legislativo. (CAVALCANTE FILHO, 2017) 

Observa-se que, se comparados os conceitos de iniciativa popular apresentados 

por José Afonso da Silva e Cavalcante Filho, há que se constatar que no Brasil esse 

instituto não comporta tanta autonomia como defendeu o primeiro autor, no sentido de 

“dever ser” iniciativa popular de lei, ao invés de apenas iniciativa popular de projeto de 

lei. Isso, porque tanto a característica de ser não formulada, como a de compor um sistema 

não vinculante, fazem com que o Poder Legislativo detenha maior autonomia em relação 

ao seu produto final. 

Por fim, observa-se que o outro instituto de participação direta do cidadão no 

Processo Legislativo, a sugestão de iniciativa legislativa, levada a cabo pelas 

organizações da sociedade civil ou pelos internautas através do e-Cidadania, como será 

descrito a seguir, nada mais é do que uma variante de iniciativa popular tornada mais 

viável por mecanismos que tentam flexibilizar os condicionantes constitucionais para essa 

iniciativa.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Além do Brasil, alguns estados dos Estados Unidos da América, Itália, Espanha, México, 

Argentina e Paraguai, são os exemplos enumerados pelo autor desse tipo de sistema de iniciativa 

popular. (CAVALCANTE FILHO, 2017) 
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4 INICIATIVA POPULAR E SUGESTÃO DE INCIATIVA LEGISLATIVA 

 

 

Os institutos de iniciativa popular e de sugestão de iniciativa legislativa em âmbito 

federal são instrumentos efetivos para a conceituação da Democracia no Brasil como 

semidireta ou participativa, tal qual previsto na Constituição Federal de 1988? 

Tem-se como pressuposto que embora de difícil execução, essas formas de 

democracia direta configuram uma possibilidade real de envolvimento dos cidadãos nas 

decisões políticas e que ela engrandece o país na medida em que possibilita que seus 

cidadãos se tornem mais conscientes e ativos frente às problemáticas políticas nacionais. 

Para a discussão do tema, apresenta-se a seguir o histórico de previsão da iniciativa 

popular na Constituição Federal de 1988, características constitucionais e legais desse 

instituto, os quatro projetos de lei recorrentemente identificados como de iniciativa 

popular, e, por fim, algumas características das sugestões de iniciativa legislativa 

apresentadas por organizações da sociedade civil ou por internautas através do portal e-

Cidadania. 

 

 

4.1 A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DE 1987 

 

 

Depois de um ciclo de governos militares, em 1985 o primeiro civil é escolhido 

indiretamente pelo colégio eleitoral para a Presidência da República do Brasil. Tancredo 

Neves, entretanto, falece sem tomar posse, deixando o cargo para o vice, José Sarney, que 

governará o país até 1989. Esse, atendendo às pressões populares, convocará a 

Assembleia Nacional Constituinte para elaborar e aprovar uma nova Constituição, a qual 

inaugura seus trabalhos em 1º de fevereiro de 1987.  

Na trajetória dessa Assembleia Nacional Constituinte encontram-se várias 

novidades: não é precedida por uma ruptura institucional, já que a transição democrática 

se dá através de uma “abertura política controlada” (BARBOSA, 2010, p. 207); promove 

longos debates sobre os temas que estariam previstos na Constituição; e, ineditismo 

bastante contrastante com o período anterior, conta com a participação popular na 

elaboração de emendas ao seu texto (CARDOSO, 2010).  
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A participação popular no processo constituinte de 1987-1988 iniciou-se pelas 

pressões de movimentos sociais organizados para a defesa de uma “Constituinte 

Exclusiva”, ou seja, com parlamentares eleitos exclusivamente para a discussão, 

elaboração e aprovação da nova Carta Constitucional. A reivindicação não foi atendida 

pois, através da Emenda Constitucional nº 26, foi aprovada a instalação de uma 

“Constituinte Congressual”, em que o Congresso Nacional acumularia as suas funções 

ordinárias e as constituintes.  

           A inclusão da possibilidade de emendas populares ao texto constituinte foi uma 

longa batalha encampada por movimentos e organizações sociais suprapartidárias “pró-

participação popular”, presentes em todo o país e voltadas exclusivamente para a 

Constituinte. Esses movimentos tiveram início oficial em 6 de janeiro de 1985, com o 

lançamento no Parque Duque de Caxias no Rio de Janeiro do “Movimento Nacional Pela 

Participação Popular Constituinte” e com a criação em 6 de fevereiro do mesmo ano, em 

São Paulo, do “Plenário Pró-Participação Popular” (CARDOSO, 2010). 

Após esses movimentos conseguirem que as emendas populares estivessem 

prevista no Regimento da Assembleia Nacional Constituinte e, assim, da previsão da 

possibilidade de os cidadãos participarem da elaboração do novo texto constituinte, eles 

passaram a coletar assinaturas para a sua efetivação: cada emenda popular deveria ter as 

assinaturas de pelo menos 30 mil eleitores brasileiros, organizadas por, no mínimo, três 

entidades associativas legalmente constituídas, as quais deveriam se responsabilizar pela 

idoneidade das assinaturas. Cada eleitor poderia assinar no máximo três propostas de 

emenda (CARDOSO, 2010). 

Mesmo com dificuldades para cumprir as exigências do Regimento da Assembleia 

Nacional Constituinte, os movimentos “pró-participação popular” conseguiram 

apresentar 122 emendas populares, contando no total com 12 milhões de assinaturas. 

Entre as entidades que se destacaram na coleta e se responsabilizaram pelas assinaturas 

encontram-se entidades sindicais, associações profissionais, técnicas, científicas ou 

acadêmicas, entidades religiosas, patronais, civis, como as de defesa dos direitos 

humanos, do consumidor, de minorias, de mulheres e associação de moradores, e também 

instâncias ligadas aos executivos e legislativos das outras esferas da federação 

(CARDOSO, 2010). 

Essas emendas foram apresentadas à Comissão de Sistematização da Assembleia 

Nacional Constituinte até 13 de agosto de 1987. Três tratavam da iniciativa popular de 

leis e de emendas à Constituição. Das 122 emendas populares, apenas 83 preencheram os 
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requisitos regimentais; mas as outras 39 foram subscritas por parlamentares e seguiram 

tramitação. No texto final, promulgado em 5 de outubro de 1988, constavam 19 das 122 

emendas populares apresentadas. Entre elas, a participação popular na iniciativa 

legislativa ficou garantida na Constituição de 1988; entretanto, sem a possibilidade de 

iniciar o processo legislativo de emendas à Constituição, como previsto inicialmente, e 

com o aumento muito significativo dos requisitos necessários que permitem essa 

iniciativa.  

 

 

4.2  INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA 

 

 

Dessa forma, o cidadão se tornou um dos legitimados à propositura de lei 

complementar e ordinária, em âmbito federal, cuja previsão consta no art. 61 da Carta 

Constitucional. Essa iniciativa popular de leis é extraparlamentar e concorrente ou 

comum, pois não pode se dedicar à matéria de iniciativa reservada, ou seja, só pode tratar 

de assuntos que são comuns e não privativos de algum órgão ou ocupante de cargo 

específico (SILVA, 2006). 

O parágrafo segundo do artigo 61 traz os requisitos para a iniciativa popular: 

apresentação de projeto de lei à Câmara do Deputados, subscrito por no mínimo um por 

cento do eleitorado nacional, distribuídos em não menos de cinco estados, com o mínimo 

de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Esses requisitos são 

considerados muito difíceis de serem cumpridos e, por isso, causa da pouquíssima 

utilização do instituto da iniciativa popular no ordenamento jurídico brasileiro 

(CAVALCANTE FILHO, 2017). 

As outras regulamentações dessa iniciativa estão na Lei 9.709, de1998, publicada 

dez anos após a previsão constitucional. O art. 13 dessa Lei determina que cada iniciativa 

popular deve tratar apenas de um assunto e que ela não pode ser rejeitada pela Câmara 

dos Deputados por vício de forma, devendo a Casa prover a correção de qualquer 

incorreção a partir da aplicação de técnica legislativa e de redação. Portanto, a iniciativa 

popular no Brasil é do tipo não formulada, já que não pode ser rejeitada por vício de 

forma. Já o art. 14 prescreve que o trâmite de projeto de lei de iniciativa popular se dará 

a partir da previsão do Regimento Interno da Câmara do Deputados, o que é feito no art. 

252 desse Regimento. Esse artigo afirma que para iniciar o seu trâmite, o projeto de lei 
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de iniciativa popular deve ser direcionado à Mesa da Câmara dos Deputados, através de 

mensagem. Após esse momento, segue o tramite normal de outros projetos de lei (SILVA, 

2006). 

Sublinha-se que, além dos requisitos formais para a aceitação de uma iniciativa 

popular de lei tornarem muito difícil a sua concretização,10 a verificação da autenticidade 

dos subscritores também tem se mostrado uma barreira para a concretização desse 

instituto (QUEIROZ, 2011). Até o momento, quatro Leis (as Leis 8.930/1994, 9840/1999, 

11.124/2005 e a LC nº 135/2010) são recorrentemente reputadas como com origem em 

iniciativa popular, mas por dificuldade logística de verificação da autenticidade das 

assinaturas dos subscritores e demais requisitos regimentais, elas foram formalizadas 

como de autoria de um Deputado Federal ou do chefe do Poder Executivo.  

A primeira, Lei n º 8.930/94 ou “Lei Daniella Perez”, surgiu como expressão da 

população motivada pelo assassinato da mulher que deu nome à Lei; a partir dela o 

assassinato praticado por motivo torpe ou fútil, ou cometido com crueldade, está incluído 

na categoria de crimes hediondos, inafiançáveis, além de ter o aumento do período de 

cumprimento da pena para a progressão do regime fechado ao semiaberto. (BARBOSA; 

RODRIGUES, 2011) 

A segunda, Lei n° 9.840/99, contou com o apoio de mais de 60 entidades da 

sociedade civil brasileira, o que resultou na campanha “voto não tem preço, tem 

consequência”; ela prevê que o crime de compra de votos seja punido com a perda do 

registro do candidato ou a cassação do mandato. (BARBOSA; RODRIGUES, 2011) 

A terceira, Lei n° 11.124/05, proposta pelo Conselho Nacional de Moradia 

Popular, foi discutida por 13 anos no Congresso Nacional. Ela representa as demandas e 

anseios populares que conseguiram, através dela, oficializar a criação do Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Popular. (BARBOSA; RODRIGUES, 2011) 

Finalmente, a quarta, Lei Complementar n º 135/2010, conhecida como “Lei da 

Ficha Limpa”, resultou da iniciativa e organização do “Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral”. Ela proíbe a candidatura de políticos condenados por um colegiado 

                                                 
10 Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, em maio de 2016, o total dos eleitores do 

Brasil é de 141.699.132, 1 por cento dos quais somam 1.416.991 (um milhão, quatrocentos e 

dezesseis mil e novecentos e noventa e um) eleitores. Uma quantidade de muito difícil 

arregimentação. Isso, sem contar a dificuldade de alcançar os três décimos de eleitores de 5 

estados. Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-

quantitativo  Acesso em: 20 out., 2016). 

http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-quantitativo
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-quantitativo
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da Justiça e altera a Lei Complementar nº 64/90 ao ampliar o prazo de inelegibilidade nos 

casos previstos por ela de três para oito anos. (BARBOSA; RODRIGUES, 2011) 

Sonia Fleury (apud SANTOS, 2009) defende que as Leis n° 8.930/1994, 

9840/1999 e 11.124/2005 devem ser consideradas de iniciativa popular, já que foram 

redigidas e apresentadas à Câmara de Deputados por cidadãos. Entretanto, como elas só 

puderam seguir a tramitação após serem assinadas pelo chefe do Poder Executivo ou por 

um parlamentar, elas não foram oficializadas como de autoria de iniciativa popular. 

(SANTOS, 2009). 

Já Cavalcante filho (2017) defende que entre essas quatro Leis, apenas o projeto 

que pretendia criar o Fundo Nacional de Moradia Popular (PL nº 2710) e que originou o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei n° 11.124/05) pode ser 

considerado como de iniciativa popular, já que esse foi o único projeto publicado no 

Diário do Congresso Nacional11 como de iniciativa popular. Além disso, ele chegou a 

tramitar com o texto apresentado pela iniciativa popular. Entretanto, como a Justiça 

Eleitoral não possuía um cadastro nacional de eleitores que possibilitasse a conferência 

das assinaturas por amostragem, ele foi “adotado” por um deputado, com a ressalva, no 

sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, de que foi apresentado segundo os requisitos 

do parágrafo 2º do art. 61 da CF/1988. Durante a tramitação no Senado Federal, esse 

projeto de lei também foi tratado como de iniciativa popular, como constata o autor no 

Parecer nº 678 de 11 de maio de 2005 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

dessa Casa Legislativa (CAVALCANTE FILHO, 2017). 

Os outros três projetos de lei citados, para o autor, são iniciativas falsamente 

populares ou impróprias, já que apesar de terem inspiração em iniciativa popular, foram 

assumidos por Deputados ou pelo chefe do Poder Executivo e não apresentam referência 

à iniciativa popular nos registros de sua tramitação. Sobre o projeto de lei nº 4.146 - que 

deu origem a Lei n º 8.930/1994 - não se têm, ao menos, dados sobre a quantidade de 

subscritores, sendo sua autoria atribuída ao Presidente da República. Já o projeto da Lei 

que determina a cassação de mandato por compra de votos (Lei n° 9.840, de 1999) não 

foi subscrito pelo número mínimo de cidadãos, conforme requer o texto constitucional. 

Enfim, a “Lei da Ficha Limpa” (Lei Complementar nº 135, de 2010), embora tenha sido 

apresentado com o número mínimo de assinaturas, conforme a exigência constitucional, 

não obteve a conferência dessas assinaturas e não se encontra referência sobre, nos termos 

                                                 
11 Diário do Congresso Nacional de 8 de abril de 1992 (CAVALCANTE FILHO, 2017). 
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do autor, sua inspiração em iniciativa popular no sítio eletrônico da Câmara dos 

Deputados (CAVALCANTE FILHO, 2017). 

No ano de 2016 foi apresentado à Câmara dos Deputados o projeto de lei nº 4.850, 

conhecido como “10 medidas contra a corrupção”. Em seu texto de justificação consta 

que é resultado do trabalho conjunto entre o Ministério Público Federal e a sociedade 

civil, com a subscrição de cerca de dois milhões de cidadãos. Mas, mesmo assim, foi 

assinado por quatro Deputados Federais. Cavalcante Filho (2017) relata que o projeto de 

lei que foi enviado ao Senado Federal, após votação na Câmara do Deputados, não é 

idêntico ao apresentado pelo Ministério Público Federal e população. Além de ser 

transformado em uma só proposição legislativa (o projeto popular continha várias 

proposições legislativas), teve retirado de seu texto uma proposição de Emenda 

Constitucional. Isso porque a iniciativa, mesmo assumida por parlamentares, não cumpria 

os requisitos do art. 60 da CF/1988 para esse tipo de proposição, a saber, ser de um terço, 

no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente 

da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da 

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros 

(BRASIL, 1988). 

Assim, esse projeto de lei foi votado e aprovado pela Câmara dos Deputados com 

mudanças substanciais do projeto original e seguiu seu trâmite até o Senado Federal, onde 

foi autuado como projeto de lei da Câmara dos Deputados nº 80, de 2016. No entanto, 

antes de ser analisados pelas Comissões do Senado Federal, ele teve sua tramitação 

anulada em 14 de dezembro de 2016, pela decisão liminar do Ministro Luiz Fux, do 

Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n º 34.530/DF.  

A decisão foi pela reautuação do projeto como de autoria popular, o que deveria 

garantir, na visão do Ministro, que ele não fosse alterado de forma significativa pelas 

Casas Legislativas, ou seja, dever-se-ia anular as mudanças ao texto oriundas da discussão 

e votação desse projeto pela Câmara dos Deputados. Não obstante, Cavalcante Filho 

(2017) afirma que como a iniciativa popular no Brasil não é vinculante, haja vista não 

haver nenhuma previsão constitucional ou legal que garanta o dever de não alteração pelo 

Legislativo de um projeto dessa origem, a decisão do Ministro não foi adequada.  

Assim, esse projeto de lei foi devolvido para a Câmara do Deputados. Entretanto, 

embora essa Casa Legislativa tenha realizado a conferência dos subscritores do projeto 

de lei, ela não realizou nova discussão e votação, e no dia 28 de março de 2017 o 

encaminhou para o Senado Federal, onde ainda está em tramitação. 
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4.3 COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

 

 

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara do Deputados (CLP) foi criada 

pela Resolução n º 21, em maio de 2001, onde consta seu objetivo de diminuir as 

dificuldades apresentadas pelos requisitos constitucionais e regimentais para a iniciativa 

popular. A partir desse momento, tem-se no Brasil uma nova forma de iniciar o processo 

legislativo federal: a sugestão de iniciativa legislativa. Essa nova forma está 

regulamentada pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD –, inciso XII 

do art. 32, onde soma-se às Comissões Permanentes da Casa, e, mais detalhadamente, no 

caput e parágrafos do art. 254 (BRASIL, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, 

1989). 

 Essa comissão tem a competência de discutir e emitir parecer sobre as sugestões 

de iniciativa legislativa apresentadas pelas organizações da sociedade civil, associações e 

órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos 

políticos, e examina pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades 

científicas e culturais e das demais organizações da sociedade civil citadas. Entretanto, 

ela não possui uma área para análise de mérito específica, ou seja, ela não possui uma 

especialidade, já que tem como competência analisar e encaminhar todos os assuntos 

apresentados pelas organizações da sociedade civil (SANTOS, 2009).  

Os objetivos da implantação desse modelo de legislação participativa são, de 

acordo com Luiz Claudio Alves dos Santos:  

 

[...] a) estimular a mobilização social; b) aproximar representantes e 

representados; e c) incentivar a apresentação direta das demandas 

legislativas da sociedade junto às Casas Legislativas na esfera federal, 

estadual e municipal. (SANTOS, 2009 p. 106) 

 

 Segundo a Cartilha da CLP, 8 ª edição (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015), 

podem ser apresentadas a essa Comissão as seguintes sugestões de iniciativa legislativa: 

sugestões de projeto de lei complementar; sugestões de projeto de lei ordinária; sugestões 

de projeto de decreto legislativo; sugestões de projeto de resolução da Câmara dos 

Deputados; sugestões de projeto de consolidação; sugestões de requerimento; sugestões 

de indicação; sugestões de emenda às proposições legislativas; sugestões de proposta de 
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emenda à Constituição; sugestões de requerimento de convocação; sugestões de 

requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 De acordo com essa cartilha, para se efetuar o registro de uma sugestão de 

iniciativa legislativa é necessária a apresentação dos seguintes documentos: estatuto da 

entidade ou registro em órgão do Ministério do Trabalho; documento legal que comprove 

a composição da diretoria da entidade à época do envio da sugestão legislativa (a ata de 

posse, por exemplo); ata da reunião em que a entidade deliberou pelo envio da sugestão 

à CLP. Assim, após a apresentação da sugestão de iniciativa legislativa, tendo-se 

cumprido os requisitos expostos acima, o colegiado da CLP discute e delibera sobre a 

aceitação daquela sugestão. Se ela for aprovada, segue sua tramitação como projeto de lei 

de iniciativa da CLP e passa por todos os procedimentos regimentais previstos para os 

projetos de lei de iniciativa de Comissão, inclusive pela deliberação pelo plenário da 

Câmara dos Deputados, antes de seguir para o Senado Federal.  

O Senado Federal, seguindo o exemplo da Câmara dos Deputados, também 

inaugurou a possibilidade de dar início ao processo legislativo por essa variante da 

iniciativa popular. Em 2002, a Casa criou, por iniciativa da Senadora Marina Silva e 

através da Resolução do Senado Federal n º 64/2002, a sua Comissão de Legislação 

Participativa. Ela foi incluída no artigo 72 do Regimento Interno do Senado Federal 

(RISF), (BRASIL, 1970) o qual prevê as Comissões Permanentes da Casa. A citada 

Resolução acrescentou ainda o artigo 102-E ao RISF para apresentar as competências 

dessa Comissão, entre as quais opinar sobre: sugestões legislativas apresentadas por 

associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, 

exceto partidos políticos com representação política no Congresso Nacional; e pareceres 

técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de 

qualquer das entidades da sociedade civil mencionadas. O parágrafo único prevê que as 

sugestões de iniciativa legislativa que obtiverem parecer favorável na Comissão serão 

transformados em projetos de lei de sua autoria e encaminhados à Mesa para o seguimento 

da tramitação, inclusive com a análise de mérito por Comissões específicas quando for o 

caso.  

Segundo Raíssa A. Gomes (2008), durante três anos essa Comissão funcionou 

dentro da Secretaria das Comissões do Senado. Nesse período estava dedicada, 

exclusivamente, a receber e analisar as sugestões de iniciativa legislativa e os pareceres 

técnicos, exposições e propostas oriundas de associações e órgãos de classe, sindicatos e 
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entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos com representação 

política no Congresso Nacional.  

Mas em 2005 a Comissão de Legislação Participativa do Senado Federal teve suas 

competências ampliadas, de modo a abranger as problemáticas relativas aos Direitos 

Humanos, quando passou a ser chamada Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa – CDH . A partir desse momento, passou também a receber demandas, 

discutir e apresentar projetos de lei de temas relacionados: à garantia e promoção dos 

direitos humanos; aos direitos da mulher; à proteção à família; à proteção e integração 

social das pessoas portadoras de deficiências e de proteção à infância, à juventude e aos 

idosos; à fiscalização, acompanhamento, avaliação e controle das políticas 

governamentais relativas aos direitos humanos, aos direitos da mulher, aos direitos das 

minorias ou étnicas, aos direitos dos estrangeiros, à proteção e integração das pessoas 

portadores de deficiência e à proteção à infância, à juventude e aos idosos.  

Essa comissão foi dividida, em 2008, em três Subcomissões Permanentes - da 

Criança, Adolescente e Juventude; do Idoso; e da Defesa da Mulher – e uma temporária 

– de Combate ao Trabalho Escravo (GOMES, 2008). No momento atual conta com 

apenas três Subcomissões Permanentes: de Justiça de Transição; de Defesa da Mulher; 

de Enfrentamento do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas e Combate ao Trabalho 

Escravo.12 

Raíssa A. Gomes (2008) afirma que, até outubro de 2008, 130 sugestões da 

sociedade civil haviam sido recebidas pela CDH, das quais 10 foram convertidas em 

proposições legislativas. A autora constata que essa Comissão não consegue interagir com 

a sociedade da mesma forma que a sua equivalente na Câmara dos Deputados. A fusão 

de duas áreas (legislação participativa e direitos humanos) é, segundo Gomes, a razão de 

sua baixa efetividade no tocante à legislação participativa, pois as demandas de direitos 

humanos absorvem a quase totalidade de seu funcionamento. 

Em pesquisa avançada sobre matérias legislativas no sítio do Senado,13 onde se 

encontram todas as matérias legislativas que tramitaram no Senado Federal, encontram-

se todas as sugestões de iniciativa – SUG – que chegaram a ser discutidas e receberam 

                                                 
12 Disponível em <http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?1&codcol=834> Acesso em: 

27 fev. 2017. 
13 Disponível em <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias> Acesso em: 27 fev. 

2017. 

http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?1&codcol=834
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias
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parecer da relatoria da CDH desde 2010. O quadro abaixo traz os números das SUG e 

seus encaminhamentos pela CDH até 27 de fevereiro de 2017: 

 

Quadro 1 - Sugestões Legislativas por ano e desfecho da tramitação na CDH/SF 

ANO/ 

SUG 

PLS* PEC** ARQ*** EM 

TRAM**** 

C/ 

REL 

***** 

TOTAL 

2010 2 - 1 - - 3 

 

2011 22 2 1 - - 25 

 

2012 5 1 2 - - 8 

 

2013 10 - 1 1 - 12 

 

2014 9 - 7 2 2 20 

 

2015 1 - 3 1 5 10 

 

2016 3 - 3 1 4 11 

 

* Aprovada como Projeto de Lei do Senado; ** Aprovada como Proposta de Emenda 

à Constituição; ***Arquivada; **** Em Tramitação; ***** Com Relatoria. 

 

Como se pode notar, a quantidade de temas levados à discussão e aprovados como 

projetos de lei a partir da iniciativa da sociedade através da atuação da CDH, se 

comparados aos números de projetos de lei apresentados por iniciativa popular, são muito 

significativos, completando 89 SUGs nesses 7 anos. Essa diferença, entretanto, é muito 

maior quando se compara a iniciativa popular com o número de sugestões de iniciativa 

legislativa apresentadas durante a primeira década de existência da CLP na Câmara dos 

Deputados. Até 27 de julho de 2011, quando a CLP completou 10 anos de existência, ela 

havia recebido da sociedade civil 839 sugestões de iniciativa legislativa e de audiências 

públicas. Entretanto, dessas 839 sugestões, só uma foi convertida em lei (QUEIROZ, 

2011). 
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Constata-se que como os requisitos para apresentação de sugestões de iniciativa 

legislativa às Comissões de Legislação Participativa são mais exequíveis dos que os 

previstos no art. 61 da Constituição Federal para a iniciativa popular de lei, essas 

Comissões conseguem ampliar o instituto de participação cidadã no processo legislativo 

no que se refere à apresentação de temas para compor o nosso ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, contribui para deixar a iniciativa popular menos “decorativo”, forma 

crítica de denominação do instituto da iniciativa popular constitucional (CAVALCANTE 

FILHO, 2017). Entretanto, as dificuldades de tramitação e aprovação desses projetos de 

lei pelos plenários das Casas Legislativas Federais, fazem com que a transformação 

dessas sugestões de iniciativa legislativas em Leis seja praticamente nula. 

 

 

4.4  AS IDEIAS LEGISLATIVAS 

 

 

As Casas Legislativas Federais criaram também canais de interatividade com o 

cidadão através das ferramentas da internet, com vistas a construir a possibilidade de uma 

participação mais direta nas discussões e decisões políticas do Legislativo Federal.  

Em 2009 a Câmara dos Deputados lançou o portal e-Democracia, com o objetivo 

de incentivar a participação da sociedade (COUTINHO, 2014). Esse portal é acessado a 

partir do sítio da Câmara, no botão “participe”.14 Até 2014, o portal era dividido em dois 

espaços de participação: Comunidades Legislativas e Espaço Livre. No primeiro espaço 

os usuários participavam de debates sobre temas em discussão nessa Casa. Já no segundo, 

o usuário podia criar uma discussão. Os recursos para a participação eram: fóruns, bate-

papos, wikilegis e biblioteca virtual. Para ampliar e aprimorar a participação do cidadão, 

possibilitando maior abertura à sociedade, a Câmara dos Deputados instituiu ainda, em 

2012, a Coordenação de Participação Popular, que administra as formas de participação 

cidadã nas discussões em pauta nessa Casa Legislativa.   

A partir do menu “participe” da página inicial do sítio da Câmara dos Deputados, 

encontram-se os seguintes links para formas de participação cidadã nessa Casa 

Legislativa: a participação na Câmara; Bate-Papos; Cultura na Câmara; Debates no e-

                                                 
14 http://www2.camara.leg.br/ 
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Democracia; Eventos; Fale com o Deputado; Fale Conosco; Meus Boletins Eletrônicos; 

Redes Sociais; Sua Proposta Pode Virar Lei.  

Dentre esses canais de interatividade, destaca-se aqui o portal e-Democracia que, 

atualmente, mantém no ar as seguintes formas de participação no processo legislativo na 

Câmara dos Deputados: Wikilegis, através do qual é possível sugerir alterações em 

projetos de lei em tramitação nessa Casa; Expressão, que são fóruns de discussão com 

outros cidadãos e Deputados sobre assuntos em pauta na arena política; e o canal para a 

participação nas Audiências Públicas interativas, por meio do qual os internautas podem 

apresentar questões sobre o assunto discutido. 

Nota-se que apesar de o menu “participe” apresentar a opção “sua proposta pode 

virar lei”, na Câmara dos Deputados esse tema se restringe à apresentação dos critérios 

para a apresentação de iniciativa popular conforme determina o art. 61 da CF/88, além 

das formas de apresentação de sugestões de iniciativa legislativa por instituições da 

sociedade civil. Isso porque a Câmara dos Deputados não instituiu uma forma de 

apresentação de sugestões de iniciativa legislativa por internautas, como fez o Senado 

federal. 

Esta última Casa, seguindo o exemplo da Câmara dos Deputados, mas avançando 

um pouco, criou em maio de 2012 o Programa e-Cidadania,15 um portal da Internet 

acessível pelo sítio do Senado,16 que atualmente congrega três canais de participação 

direta do cidadão, a saber: Ideias legislativas, por meio do qual o cidadão apoia ou 

apresenta ideias para alteração ou criação de novas Leis. Essas ideias, quando apoiadas 

por 20 mil cidadãos-internautas em 4 meses, são convertidas em sugestões de iniciativa 

legislativa e encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

para receberem parecer que, se favorável, transforma a sugestão em proposição 

legislativa, a partir de quando tramita como de autoria da comissão. Evento interativo, o 

cidadão-internauta participa de audiências públicas e de demais eventos abertos, 

apresentando comentários e perguntas aos debatedores.  Consultas públicas, a população 

manifesta sua opinião sobre as proposições legislativas em tramitação no Senado Federal. 

Esse programa foi regulamentado pela Resolução nº 19 de 2015, do Senado 

Federal, que dispõe em seu art. 1º sobre o objetivo do Programa e-Cidadania de, através 

de ferramentas da tecnologia de informação, possibilitar e estimular a participação do 

                                                 
15 Disponível em: http://www12.senado.leg.br/ecidadania Acesso em: 27 fev. 2017). 
16 http://www12.senado.leg.br/hpsenado 

http://www12.senado.leg.br/ecidadania
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cidadão nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação do 

Senado Federal. No seu art. 2º, define que o Programa será coordenado pela Secretaria de 

Comissões e, no 3º, que o portal da Internet hospedará as ferramentas de participação 

popular oferecidas à sociedade, com os esclarecimentos sobre seu funcionamento, e 

divulgará os resultados dessa participação. Já o seu art. 6º traz a previsão de 

encaminhamento das manifestações dos cidadãos nesse Programa às comissões 

pertinentes. Também neste artigo consta que se as ideias legislativas cumprirem os 

requisitos relatados acima receberão tratamento análogo às sugestões de iniciativa 

legislativa encaminhadas por entidades da sociedade civil, conforme dispõe o art. 102-E 

do Regimento Interno do Senado Federal. 

Constata-se assim que o processo legislativo participativo no Senado Federal 

apresenta uma inovação em relação à Câmara dos Deputados: além das sugestões 

legislativas encaminhadas pelas entidades enumeradas no inciso I, do Art. 102-E do seu 

Regimento Interno, o cidadão pode apresentar sugestões de iniciativa legislativa a essa 

casa através da internet, pelo portal e-Cidadania.  

Esse instituto possibilita que internautas apresentem ideias para projetos de lei e 

de emendas constitucionais.17 Como relatado acima, se essas ideias receberem o apoio de 

mais 20 mil pessoas, elas, já como sugestões de iniciativa legislativa, são encaminhadas 

à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde serão debatidas pelos 

membros da Comissão e, se aprovadas, passam a tramitar como projetos de lei ou de 

emenda à Constituição. A Câmara de Deputados, apesar de ter inaugurado formas de 

participação interativa com internautas através de debates e mesmo de comentários a 

proposições legislativas em trâmite nesta Casa Legislativa, não apresenta instituto 

correspondente ao Ideias Legislativas. 

O programa e-Cidadania apresenta significativos indicadores de sucesso na 

interação direta do cidadão com o processo legislativo federal: em três anos (de 2012 a 

2015), o programa registrou o aumento da participação popular em quase quatro vezes, 

através de apresentação de propostas de leis e de emendas à Constituição, e no ano de 

2016, de janeiro até 12 de maio, consta o registro de 1.125 novas ideias.18   

                                                 
17 Disponível em: https://intranet.senado.leg.br/noticias/internas/noticias-da-intranet/numero-de-

ideias-legislativas-apresentadas-pelos-cidadaos-quadruplicou. Dados da intranet do Senado 

Federal com acesso restrito, em 16 maio 2016. 
18Senado Federal. Disponível em https://intranet.senado.leg.br/noticias/internas/noticias-da-

intranet/numero-de-ideias-legislativas-apresentadas-pelos-cidadaos-quadruplicou. Acesso em: 

24 maio 2016. Dados da intranet com acesso restrito 

https://intranet.senado.leg.br/noticias/internas/noticias-da-intranet/numero-de-ideias-legislativas-apresentadas-pelos-cidadaos-quadruplicou
https://intranet.senado.leg.br/noticias/internas/noticias-da-intranet/numero-de-ideias-legislativas-apresentadas-pelos-cidadaos-quadruplicou
https://intranet.senado.leg.br/noticias/internas/noticias-da-intranet/numero-de-ideias-legislativas-apresentadas-pelos-cidadaos-quadruplicou
https://intranet.senado.leg.br/noticias/internas/noticias-da-intranet/numero-de-ideias-legislativas-apresentadas-pelos-cidadaos-quadruplicou
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Em notícia veiculada na Intranet do Senado Federal, em maio de 2016, foram 

enumerados dois outros objetivos desse programa, diferentes, mas complementares, aos 

apresentados na Resolução do Senado Federal 19/2015: o de promover o maior 

conhecimento pela população do processo legislativo e dos debates em curso no Senado 

Federal; e o de facilitar às Senadoras e aos Senadores o acesso amplo às manifestações 

da sociedade sobre os temas legislativos em discussão. Esses objetivos são apresentados 

como formas de o Senado Federal, por meio do estímulo às práticas de ações cidadãs, 

alcançar seu compromisso institucional de promover e estimular atitudes democráticas 

que viabilizem o acesso da sociedade ao trabalho parlamentar.  

Sublinha-se o reconhecimento pelo Senado Federal da necessidade de o 

Parlamento estar em constante sintonia com as demandas contemporâneas de informação, 

de transparência e de participação direta do cidadão.19 Assim, a exigência da sociedade 

por transparência e participação, fundamentos do conceito referido anteriormente de 

accountability societal, é entendida pelos executores desse programa como justificação 

para sua existência.  

Em pesquisa sobre Atividades Legislativas (pesquisa por matérias) no sítio do 

Senado Federal, escolhendo-se o tipo de matéria “sugestão”,20 ano a ano, constata-se os 

seguintes números:  

Quadro 2 - Participação das ideias legislativas nas SUGs.   

 

ANO /  

SUG X IDEIAS 

 

SUG  

 

SUG PROVENIENTE DE  

IDEIA LEGISLATIVA 

PORCENTAGEM DE SUG  

PROVENIENTES DE 

IDEIAS LEGISLATIVAS X 

TOTAL DE SUG 

2013 12 1 8,33% 

2014 20 5 25% 

2015 10 5 50% 

2016 11 3 27,27% 

 

                                                 
19 Disponível em: https://www12osenado.leg.br/ecidadania/sobre Acesso em: 24 maio 2016). 
20 Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias Acesso em: 27 fev. 2017. 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/sobre
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias
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Figura 1 - Gráfico SUG X SUG proveniente de ideias legislativas. 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do sítio do Senado Federal 

 

 

Observa-se a partir dos números apresentados acima que as ideias legislativas 

provenientes do programa e-Cidadania, desde 2013, foram autoria de diversas sugestões 

de iniciativa legislativas analisadas pela CDH. Em 2015 essa participação chega a 50%, 

o que é muito significativo e demonstra as potencialidades desse canal de participação do 

cidadão.  

Sublinha-se que a apresentação de sugestões de iniciativa legislativa através de 

ideias legislativas, diferente do que ocorre nas Comissões de Legislação Participativa, 

não exigem que o cidadão pertença a alguma organização da sociedade civil. A única 

exigência é que o cidadão não crie perfis falsos e não escreva textos inapropriados e 

desrespeitos aos Termos de Uso. Assim, as ideias legislativas, apresentadas em 

formulários próprios no portal do programa, passam por moderação para verificação se 

não estão em desacordo com seguintes critérios, denominados Termos de Uso: 

 

 Tratem de assuntos diversos ao ambiente político e legislativo do 

Senado Federal; 

 Contenham declarações de cunho pornográfico, pedófilo, racista, 

violento, ou ainda ofensivas à honra, à vida privada, à imagem, à 

intimidade pessoal e familiar, à ordem pública, à moral, aos bons 

costumes ou às cláusulas pétreas da Constituição; 
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 Sejam repetidos pelo mesmo usuário, incompreensíveis ou não 

estejam em português. 

 Contenham dados pessoais que não sejam solicitados no nosso 

cadastro (CPF, RG, número de telefone, endereço etc) (PORTAL E-

CIDADANIA, 2017)21 

 

Essa avaliação é feita antes da publicação da ideia legislativa no portal, a partir de 

quando fica “no ar” para receber apoiamentos durante 4 meses; se receber o apoio de 20 

mil internautas, é transformada em sugestão de iniciativa legislativa e levada à apreciação 

da CDH. O quadro a seguir apresenta o número de ideias legislativas por situação, até o 

dia 27 de fevereiro de 2017: 

 

Figura 2 - Número total de ideias legislativas por situação até fevereiro de 2017. 

 

Fonte: Relatório elaborado pelo programa e-Cidadania22 

 Em outro relatório apresentado no portal e-Cidadania, tem-se a distribuição das 

ideias, dos cidadãos autores e dos apoiamentos por ano. Esse relatório demonstra o 

significativo aumento da participação cidadã através desse canal desde 2012, quando o 

programa começou a funcionar: após um constante aumento progressivo, observa-se que 

em 2016 as participações apresentaram um salto em relação aos anos anteriores. 

 

Figura 3 - Participação dos cidadãos no portal e-Cidadania. 

 

                                                 
21Disponível em:  http://www12.senado.leg.br/ecidadania/termo Acesso em: 27 fev. 2017. 
22 Disponível em: http://www8d.senado.gov.br/dwweb/ecidadaniaPdf.html?docId=2877390 

Acesso em: 27 fev. 2017. 

http://www12.senado.leg.br/ecidadania/termo
http://www8d.senado.gov.br/dwweb/ecidadaniaPdf.html?docId=2877390
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Fonte: Programa e-Cidadania23 

 

Embora esses números não possuam representatividade para refletir a totalidade e 

nem a maioria do povo brasileiro, eles demonstram que o canal interativo passou a ser 

mais utilizado pelo cidadão para a atuação no processo legislativo federal. 

Dessa forma, observa-se que em âmbito legislativo federal, o Brasil já conta com 

uma estrutura que possibilita a qualquer cidadão, de sua casa ou de seu ambiente de 

trabalho, manter-se informado, controlar o trabalho dos parlamentares e influir no 

processo legislativo, por meio de comentários, perguntas ou da apresentação de ideias, 

que podem ser transformadas em projetos de lei ou em emendas a outras proposições 

legislativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Disponível em: http://www8d.senado.gov.br/dwweb/ecidadaniaPdf.html?docId=2492158 

Acesso em: 27 fev. 2017. 

http://www8d.senado.gov.br/dwweb/ecidadaniaPdf.html?docId=2492158
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho discorreu sobre alguns mecanismos de participação direta do 

cidadão no processo legislativo federal, que são essenciais para a definição de nossa 

democracia como semidireta ou participativa.  

A discussão iniciou-se pela apresentação dos conceitos de democracia direta, 

indireta e semidireta em relação à presença da participação popular. Logo após a análise 

voltou-se para a apresentação de alguns conceitos de processo legislativo e de iniciativa 

de lei, ao fim do que se defendeu a conceituação de José Afonso da Silva de que o 

processo legislativo e a iniciativa de lei são, a um tempo, jurídicos e sociopolíticos, pois 

representam procedimentos e escolhas, essas que se referem a interesses específicos.  

Também se apresentou, em grandes termos, dados sobre o histórico da conquista 

de previsão da inciativa popular de lei na elaboração do texto constitucional pela 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988. Igualmente, como consequência da 

mobilização popular e da sociedade organizada, notadamente através dos movimentos 

organizados pró-participação, a iniciativa popular legislativa de leis ordinárias e 

complementares ficou garantida na Constituição de 1988.  

Os tipos e sistemas de iniciativa popular - se formalizada ou não, se semi ou não 

vinculada -, assim como a dificuldade do cumprimento dos requisitos constitucionais para 

levar a cabo essa iniciativa, foram explanados previamente à apresentação dos cinco 

projetos de lei federais reputados como de iniciativa ou de inspiração de iniciativa 

popular.   

 Logo em seguida a atenção foi dirigida à criação e previsão de competências das 

Comissões de Legislação Participativa das Casas Legislativas Federais, especialmente 

sobre o recebimento das sugestões de inciativa legislativa, com a apresentação de alguns 

números sobre sua produção.  

Enfim, relatou-se a mais nova possibilidade de participação cidadã no processo 

legislativo federal: a apresentação de ideias legislativas por internautas através do 

programa e-Cidadania, as quais podem se tornar sugestões de iniciativa legislativas que, 

se receberem parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado Federal, passam a tramitar como projeto de lei dessa Comissão. 

Conclui-se que mesmo sem a possibilidade de iniciar o processo legislativo de 

emendas à Constituição, como previsto inicialmente pelos anteprojetos para a 
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Constituição de 1988, e com os requisitos para a iniciativa popular de lei de muito difícil 

execução, a previsão constitucional de iniciativa popular de lei e a criação de comissões 

permanentes de legislação participativa em ambas as Casas do Congresso Nacional são 

conquistas em direção à efetuação de uma democracia participativa no Brasil. Ressalta-

se que a criação das Comissões de Legislação Participativa, incrementadas pela 

possibilidade do cidadão internauta apresentar sugestões legislativas através do e-

Cidadania, foram as formas encontradas para flexibilizar as dificuldades de realização 

dos pré-requisitos constitucionais da iniciativa legislativa popular. Defende-se que essas 

previsões são indubitáveis avanços em relação às Constituições brasileiras anteriores.  

Observa-se que as dificuldades de efetivação das previsões de participação 

popular no processo legislativo federal não se restringem à iniciativa popular. Notou-se 

que em relação a esta, o número de assinaturas necessárias para a apresentação de um 

projeto de lei e os mecanismos de comprovação da veracidade das assinaturas se mostram 

como entraves para o pleno efeito da participação cidadã no processo de formalização de 

leis. Tanto que até o momento já existem quatro projetos de lei que surgiram de iniciativa 

popular, mas que por não completarem os requisitos de número de assinaturas ou por falta 

de condições para a verificação do cumprimento dos pré-requisitos constitucionais de sua 

admissibilidade, foram assumidos como de autoria de um parlamentar ou do chefe do 

Poder Executivo para poderem tramitar e serem formalizadas em Lei. Isso, sem se contar 

com a controvérsia entre o Poder Legislativo Federal e Supremo Tribunal Federal relativa 

ao projeto de lei intitulado “10 medidas contra a corrupção”, que levantou a problemática 

do sistema de iniciativa popular no Brasil ser semi ou não vinculante, como discutido por 

Cavalcante Filho (2017). 

Em relação às Comissões de Legislação Participativa sublinha-se a dificuldade de 

tramitação decorrente da necessidade de o projeto de lei iniciado por sugestão legislativa 

ser discutido e votado pelo Plenário das Casas Legislativas. Tal dificuldade decorre da 

não previsão de poder conclusivo para as Comissões de Legislação Participativa. Assim, 

os projetos de lei iniciados por sugestões legislativas, seja os oriundos de organizações 

da sociedade civil, seja os do programa e-Cidadania, disputam espaço no plenário com 

outros que têm a mesma previsão de tramitação, especialmente com os projetos de lei 

com caráter de urgência e as propostas de emenda constitucional, de iniciativa do 

Presidente da República, e as Medidas Provisórias editadas por este. Mas aqueles sem ter 

a prioridade que estes têm.  
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Portanto, muito ainda deve ser feito para a efetivação de um processo legislativo 

de fato participativo, com o envolvimento da sociedade nos grandes temas e decisões 

políticas do Estado, já que a iniciativa legislativa popular se mostra de muito difícil 

execução e as Comissões de Legislação Participativa não conseguem assegurar a 

tramitação e aprovação da grande maioria das sugestões de iniciativa legislativa, após a 

aprovação delas como projetos de lei dessas Comissões.  

Não obstante, defende-se que a democracia representativa, aquela fundada na 

eleição de representantes que, através de um mandato, tomarão as decisões políticas 

oficiais de um país, pode e deve ser incrementada com a participação do cidadão nas 

discussões e decisões políticas fundamentais do Estado Nacional. Essa participação do 

cidadão, como vista por vários autores, entre os quais se destaca Cavalcante Filho (2017), 

é momento necessário do desenvolvimento da democracia. Mas, se os mecanismos de 

participação já estão disponíveis, como fazer com que eles se tornem instrumentos para 

que o cidadão influencie as decisões políticas fundamentais, a ponto de ele se sentir 

atuante e confiante nos rumos de nosso país, e da democracia brasileira poder ser 

caracterizada de fato como participativa ou semidireta.  

É nesse ponto que o trabalho de Robert Putnam (2005) sobre a diferença no 

desempenho das instituições políticas do Norte e Sul da Itália pode trazer luz a algumas 

questões essenciais para a compreensão da realidade brasileira. Isso, em contraste com o 

Norte e proximidade com o Sul da Itália, tal qual descritos pelo autor, já o Brasil é um 

país que em tudo parece se diferenciar da região mais cívica italiana, na medida em que 

apresenta extrema desigualdade social, sistema eleitoral com voto preferencial (em nomes 

de candidatos), política com tradição de sustentar e ser sustentada por relações 

clientelistas, baixos índices de satisfação e confiança da população na política e nos 

políticos, pouco interesse das pessoas em geral em participar da política e altos índices de 

corrupção (AMORIN; DIAS, 2012; D’ARAÚJO, s/d).  

Assim, a princípio, o Brasil tem uma sociedade que, em geral, não tem capital 

social no que se refere ao engajamento político preocupado com questões de bem comum, 

com a elite política bastante diferenciada da população em geral, sem defesa da igualdade 

de fato, sem participação cívica e então muito distante da comunidade cívica do Norte 

italiano. Seria possível diante nesse cenário se pensar em caminhar em direção a uma 

democracia participativa e, através dela, aumentar a qualidade nas relações entre Estado 

e sociedade?  
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A resposta a essas questões se ampara na visão defendida por Carole Patemam 

(1992): a participação como aprendizado, ou seja, quanto mais se participa, mais se 

aprende o caminho de práticas responsáveis, democráticas, participativas, ou seja, cívicas. 

É dessa forma que se entende o benefício da inclusão em nosso ordenamento jurídico de 

formas de participação direta do cidadão. Essas formas representam a concretização de 

uma proposta participativa, porque são mecanismos para que essa participação se torne 

possível. Mas, é mister que através dela se efetue a possibilidade de relações sociais cada 

vez mais participativas e interessadas no bem comum. Então, nos termos de Robert 

Putnam (2005), essa possibilidade representa mudanças institucionais que trazem a 

perspectiva de mudança sociocultural. Entretanto, que são o início do processo da 

construção da participação cidadã e não seu desfecho final. 

Cumpre notar que as formas de participação direta da população, previstas na 

Constituição Federal, especialmente a iniciativa popular legislativa, foram conquistadas 

pela pressão de grupos sociais organizados. Como relatado, esses grupos primeiramente 

conseguiram a inclusão da possibilidade de emendas populares ao texto constituinte. 

Após essa conquista, esses movimentos passaram a se dedicar a coleta de assinaturas e a 

realização de atos públicos para pressionar pela sua efetivação. E enfim conseguiram que 

a iniciativa popular de leis estivesse prevista na nova Carta Constitucional. 

Mas, se Putnam (2005) conclui que o sucesso no desempenho institucional do 

Norte da Itália deve-se às características sócio históricas, indaga-se sobre as instituições 

brasileiras: elas funcionam bem na jovem democracia brasileira? E qual a influência das 

condições sócio históricas em seu sucesso ou fracasso? O Brasil não é um país sem 

associações, mas as formas associativas que mais chamam à atenção, em termos políticos, 

são os chamados movimentos sociais organizados que trazem a reivindicação pela 

efetivação do Estado Social e dos direitos humanos e sociais, previsto na Constituição 

Federal de 1988. São assim movimentos que se organizam pela garantia de direitos que 

formalmente já estão previstos constitucionalmente. 

Poder-se-ia dizer, em alusão ao trabalho de Robert Putnam (2005), que esses 

movimentos representam a vitalidade da sociedade brasileira, na medida em que são 

organizações que se baseiam e defendem a horizontalidade, já que reivindicam o direito 

de serem vistos e tratados como iguais, não só de direito, mas também de fato. Nesse 

sentido, representam um importante capital social, em especial quando se contrapõem, 

em termos gerais e como princípio, às relações clientelistas e assistencialistas - essas que 

representariam, nos termos de Putnam, relações sociais não satisfatórias e que não levam 
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a um bom desempenho institucional -, já que defendem a efetivação, se não a construção, 

em termos de prática, da esfera da justiça social. Assim, têm como pano de fundo o bem 

comum, diferente da esfera do favor pessoal ou clientelismo que, no limite, escraviza 

pessoas. Portanto, na luta por inclusão, respeito, políticas públicas, configuram-se como 

esperança e vitalidade na nossa longa história de exclusão social.  

Não se pode deixar de notar uma questão paradoxal existente entre os campos 

semânticos dos conceitos de participação popular e democracia, conforme apresentado 

por Cavalcante Trindade (2017): se o conceito de democracia pressupõe a participação 

popular, a participação popular não necessariamente pressupõe a democracia. Sabe-se 

que uma opinião, por ser popular ou da maioria, não necessariamente é democrática. Dito 

de outro modo, mesmo que a democracia não possa prescindir da participação cidadã, 

esta pode colocar em risco os pilares daquela. Lembre-se que o Nazismo chegou ao poder 

na Alemanha através de eleições democráticas. A resposta a essa apreensão direciona-se 

à necessidade de mecanismos fortes de garantia do Estado Democrático de Direito como 

pilar inabalável de Ordem Constitucional. Dessa forma, a participação popular deve ser 

garantida como caminho seguro para a responsabilização, para a transparência, para a 

avaliação, e para a construção do bem comum, e não a “porta de entrada” para retrocessos 

sociais contra a democracia.   

Enfim, defende-se que os mecanismos de participação cidadã no processo 

legislativo federal, apresentados nesta monografia, dão ao nosso ordenamento 

constitucional a possibilidade real de inclusão do cidadão nas decisões políticas do país 

de forma inusitada na sua história política. Mas que para eles realmente representarem a 

participação cidadã, no sentido de envolvimento da sociedade nas discussões políticas 

essenciais do país, muito ainda há de ser construído e conquistado, como a própria 

igualdade material, com mais pessoas com condições de se informar e se envolver em 

discussões políticas.  É assim que se pode afirmar, como fez José Afonso da Silva (2007), 

que nossa Constituição, com suas ideias de justiça social e participação popular, contém 

a marca do constitucionalismo contemporâneo. 
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