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Uma vez que, em um Estado livre, todo homem que supõe
possuir uma alma livre deve ser governado por si próprio, é
necessário que o povo, em seu conjunto, exerça o poder
legislativo; mas como isso é impossível nos grandes Estados,
e nos Estados pequenos estaria sujeito a muitos
inconvenientes, é preciso que o povo exerça pelos seus
representantes tudo o que não pode exercer por si mesmo.
(Montesquieu, 2004, p. 168-169)



RESUMO

Esta pesquisa examinou a participação da sociedade na iniciativa das leis. Em

breve histórico sobre o curto período de vivência democrática no Brasil, tentou assinalar as

previsões legais e constitucionais de participação popular nas ações típicas de governo, bem

como sinalizar que a pequena experiência brasileira com a democracia é, sobretudo, teórica

e, portanto, uma das principais dificuldades para seu exercício. Foram analisados o instituto

da iniciativa popular de leis e a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos

Deputados. Quanto a esta, verificou-se a contribuição à participação da sociedade na

elaboração legislativa decorrente do modelo de legislação participativa promovido pela

Câmara dos Deputados. Esse modelo consiste na existência de uma comissão permanente

competente para receber sugestões legislativas oferecidas por entidades organizadas da

sociedade brasileira. Em relação à iniciativa popular, a pesquisa identificou três casos em

que a iniciativa popular mobilizou a sociedade brasileira e o Parlamento e, ainda, examinou

as propostas de emenda constitucional que pretenderam diminuir as exigências para seu

exercício.

Palavras-chave: iniciativa de leis, participação, sociedade, iniciativa popular, comissão de
legislação participativa.
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1 INTRODUÇÃO

Na democracia moderna a vontade popular e a do Estado apresentam-se
intermediadas não só pelos partidos políticos, que por definição têm tal propósito,
mas por toda uma série de entidades que, sem se declararem de fins políticos, mas
sim de finalidades restritas à promoção de seu interesse, acabam, sem dúvida, por
interferir, quer na vida dos partidos políticos, quer na do próprio Estado (BASTOS e
MARTINS, 1988, p. 206).

A presença marcante de entidades sociais a influenciar o Estado no desempenho de

suas funções e a interferir na conjuntura social, política e econômica do país sinaliza o interesse

de a sociedade expressar sua vontade. A aceitação dessa interferência por parte dos mandatários

revela a importância da organização da sociedade e a constante necessidade de legitimação do

poder.

A aproximação entre Estado e sociedade, representantes e representados, governo e

vontade popular pode ser identificada como um dos principais elementos que caracterizam a

democracia dos tempos atuais.

As idéias centrais depreendidas do modelo de legislação participativa implementado

na Câmara dos Deputados (CD) em 2001 consistem em estimular a mobilização social,

aproximar representantes e representados e incentivar a apresentação direta das demandas

legislativas da sociedade junto às Casas Legislativas, nas esferas federal, estadual e municipal.

Esse novo modelo de participação da sociedade na elaboração legislativa trouxe em

sua justificativa a idéia de fortalecimento da democracia e a pretensão de ser o complemento

perfeito para o instituto da iniciativa popular previsto no § 2º do art. 61 da Constituição Federal

(CF) de 1988.

Por isso, ao se estudar a contribuição do aludido modelo para a participação da

sociedade na elaboração legislativa, cumpre apresentar, inicialmente e de modo abreviado, uma

retrospectiva histórica da vivência democrática da sociedade brasileira desde o Brasil colônia e de

sua experiência com o instituto da iniciativa popular de leis na esfera federal.
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1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA

Em princípio, a Câmara dos Deputados parece ter presenteado a sociedade e o

Parlamento brasileiros contemporâneos ao criar a Comissão de Legislação Participativa (CLP).

Iniciativa da Mesa Diretora daquela Casa Legislativa, o Projeto de Resolução (PRC) nº 151, de

2001, apresentava em sua justificativa argumentos favoráveis ao novo modelo de participação da

sociedade junto ao Legislativo, tais como: o “descompasso entre o que é discutido no Parlamento

e as preocupações mais prementes do cidadão brasileiro”; a carência de um “instrumento de

comunicação que conferisse uma voz à sociedade brasileira, permitindo sua participação direta no

processo legislativo da Câmara dos Deputados”; e, ainda, o fato de o projeto ser o complemento

perfeito do instituto constitucional da iniciativa popular, “sobretudo, ao retirar as muitas barreiras

que tornaram este último um mecanismo de difícil acesso à população”1.

No texto de introdução da Cartilha de orientação para o exercício do direito de

participação junto ao Poder Legislativo, elaborada pela Comissão de Legislação Participativa da

Câmara dos Deputados, consta afirmação da Dep. Luiza Erundina de Sousa no sentido de que a

criação da Comissão colabora com a mobilização social e “constitui-se em instrumento de

educação política e de fortalecimento da democracia representativa”2.

Nesse sentido, decorridos dezoito anos da promulgação da Constituição Federal de

1988, que incluiu o instituto da iniciativa popular na elaboração legislativa, bem como após o

transcurso de cinco anos da implementação do referido modelo de participação da sociedade

junto ao Poder Legislativo federal e sua proliferação em órgãos legislativos estaduais e

municipais ao longo desse período, é oportuno indagar: qual a contribuição desse modelo de

legislação participativa proposto pela Câmara dos Deputados?

                                                          
1 BRASIL. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados (DCD), Ano LVI – nº 64, de 5/5/2001, p.
18.532 e 18.533.
2 BRASIL. Câmara dos Deputados. Cartilha de orientação para o exercício do direito de participação junto ao Poder
Legislativo. 2001, p. 16.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Verificar, a partir de uma retrospectiva sobre a experiência democrática brasileira,

inclusive no que se refere à iniciativa popular de leis, prevista no art. 61, § 2º, da Constituição

Federal, a contribuição à participação da sociedade do modelo de legislação participativa

implementado na Câmara dos Deputados em 2001.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São objetivos específicos do trabalho:

a) identificar os casos em que os cidadãos-eleitores pretenderam exercer a iniciativa

popular das leis na Câmara dos Deputados;

b) verificar as propostas de emenda à Constituição que visaram facilitar a iniciativa

popular de leis;

c) identificar cada projeto de lei oriundo de sugestão de iniciativa legislativa (SUG)

oferecida por entidades da sociedade civil;

d) verificar o tempo gasto pela Comissão de Legislação Participativa na apreciação

dessas sugestões.
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1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realizou diversas

atividades durante o período compreendido entre agosto de 2001 e janeiro de 2007 na tentativa de

consolidar o novo espaço de participação social e, por conseguinte, proporcionar uma

aproximação maior entre as entidades da sociedade civil e o Congresso Nacional (CN).

Nos primeiros cinco anos e meio de funcionamento, além de 140 sugestões de

emendas às leis orçamentárias – Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

e Lei Orçamentária Anual (LOA) – referentes aos exercícios de 2001 a 2007, a CLP já recebeu

344 sugestões sobre variados temas. Ao aprovar, em seu plenário, as sugestões encaminhadas

pela sociedade, a Comissão as resume a termo, em uma proposição que passa a ter por autora a

própria CLP3. Esse procedimento permite a colaboração popular ao processo legislativo e afasta

os óbices decorrentes da disciplina constitucional da matéria.

O primeiro pleito social apresentado na forma de sugestão de iniciativa legislativa

junto à CLP (SUG nº 1/2001)4 tramitou no Congresso Nacional por aproximadamente cinco anos

na forma de projeto de lei (PL) – na Câmara, PL nº 5.828, de 2001. O texto aprovado em

definitivo no Congresso Nacional e parcialmente vetado pelo Presidente da República resultou na

Lei nº 11.419, de 2006, publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 1, de 20/12/2006, p.

2, col. 2. Nos moldes desenhados pela Câmara dos Deputados, essa foi a primeira experiência de

legislação participativa que promoveu mudanças no ordenamento jurídico brasileiro.

                                                          
3 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), em seu art. 254, § 1º, permite que a Comissão de
Legislação Participativa seja autora de proposição oriunda de sugestão legislativa que dela receba parecer favorável,
obedecidas as regras regimentais que disciplinam o tema.
4 Trata-se de sugestão apresentada à Comissão em setembro de 2001 pela Associação dos Juízes Federais do Brasil
(AJUFE) para informatizar o processo judicial. Aprovada em outubro, no âmbito da CLP, a Sugestão da AJUFE foi
transformada no Projeto de Lei nº 5.828, de 2001, de autoria da própria CLP. Esse projeto obteve parecer favorável
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e, em Plenário, foi aprovado. No Senado Federal (SF),
desde meados de 2002, sob a designação de Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 71, de 2002, a matéria foi aprovada,
em 7/12/2005, na forma de substitutivo do SF ao projeto da CD. Novamente na CD, a CCJC pronunciou-se
favoravelmente ao Substitutivo do SF. O Plenário da Câmara aprovou definitivamente a matéria, que foi
encaminhada à sanção presidencial. Concluído com êxito o processo, não obstante o Presidente da República ter
vetado parcialmente o texto aprovado no Congresso Nacional, o Poder Legislativo apresentou à sociedade o primeiro
fruto da Comissão de Legislação Participativa e, assim, a comunicação de atos e a transmissão de peças processuais
podem ocorrer por meio eletrônico, via Internet, o que deve facilitar e modernizar a tramitação dos processos
(Fontes: www.camara.gov.br e www.senado.gov.br).
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Pelo exposto, mostra-se pertinente uma pesquisa, em nível de especialização, que

objetive analisar se o modelo de legislação participativa implementado na Câmara dos Deputados

em 2001 contribuiu para a participação da sociedade na construção das leis no País.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Diante da imprecisão conceitual do que seja “participação da sociedade” ou

“participação popular”, neste estudo, o emprego de tais expressões, que serão consideradas

equivalentes, terá por objetivo referir-se à atuação de movimentos sociais e populares, tanto

aqueles organizados e permanentes, quanto os que sejam circunstancias e não necessariamente

possuam organização formalizada.

A Constituição Federal de 1988 arrola razoável número de instrumentos que

possibilitam o exercício direto do poder pelo povo no âmbito das três esferas estatais e dos três

Poderes da República. A democracia semidireta contempla, dentre outros, institutos como o

referendo, o plebiscito e a iniciativa popular (institutos de participação direta), que se vinculam

naturalmente aos trabalhos do Poder Legislativo (instituição de participação indireta); autogestão

e conselhos populares, pertinentes às atividades do Executivo; ação popular e júri popular,

concatenados às funções desempenhadas pelo Judiciário.

A delimitação deste estudo engloba os mecanismos institucionais de participação

popular na elaboração legislativa federal, materializados na iniciativa popular das leis e na

atuação da Comissão de Legislação Participativa (CLP). Quanto a essa Comissão, cumpre

esclarecer que o foco desta pesquisa recaiu tão-somente na CLP da Câmara dos Deputados, pelas

seguintes razões: a) o modelo de participação da sociedade por intermédio de uma comissão de

legislação participativa foi primeiramente implementado na Câmara dos Deputados em 2001 e,

posteriormente, reproduzido no Senado Federal (SF) e em algumas assembléias legislativas

estaduais e câmaras de vereadores no País; b) a Constituição Federal reconhece a Câmara dos

Deputados como a Casa dos representantes do povo; c) a Câmara dos Deputados é, por
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determinação constitucional, Casa iniciadora dos projetos de lei de iniciativa extraparlamentar, o

que inclui os projetos de lei de iniciativa popular .

Portanto, este estudo restringiu-se à iniciativa popular das leis – instituto de

democracia semidireta consagrado no art. 61, § 2º, da Constituição Federal –, e à Comissão de

Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, criada sob a justificativa de ser o

complemento perfeito da iniciativa popular5.

                                                          
5 Nos termos da justificação do Projeto de Resolução nº 151, de 2001, o projeto “complementa com perfeição o
instrumento constitucional da iniciativa popular”.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Procuraremos expor o instituto da iniciativa popular das leis no âmbito federal e as

dificuldades para seu exercício, bem como o modelo de legislação participativa proposto pela

Câmara dos Deputados para a participação popular junto ao Poder Legislativo. Preliminarmente,

tentaremos demonstrar a curta experiência brasileira com a democracia. A seguir, evidenciaremos

a ineficiência do instituto da iniciativa popular das leis no âmbito federal. Na parte final,

apresentaremos a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados e um pouco de

sua experiência nos seus primeiros cinco anos de existência.

2.1 A EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA BRASILEIRA: BREVE HISTÓRICO

Durante os mais de três séculos que transcorreram desde o descobrimento até a

independência do Brasil, houve apenas o regime do Estado-Império. A despeito de haver câmaras

municipais – “a única forma de governo de origem popular existente na Colônia” – essas jamais

existiram como organizações de tipo democrático. Não havia nelas qualquer participação do

“povo-massa”6. O povo que elegia ou era eleito pertencia à nobreza dos “homens bons”7;

portanto, ao longo do período colonial, não houve democracia, ao menos no sentido moderno da

expressão (OLIVEIRA VIANA, 1982, p. 395 a 411)

Em relação à época imperial, deve-se considerar a ausência de participação popular

na independência do Brasil, que nas palavras de Paulo Bonavides (2003, p. 78) “foi proclamada,

não foi conquistada”. Se o povo, sob o domínio dos colonizadores, se empenha em lutar pela

libertação nacional, uma vez conquistada sua independência, esse mesmo povo, que se organizou

e experimentou a prevalência de seus interesses, há de participar do governo do Estado

independente, que tenderá a ser democrático. Tal não ocorreu na história do Brasil. A

proclamação da República relacionou-se diretamente aos interesses das elites, e não aos do

                                                          
6 “povo-massa” – expressão equivalente a povo como elemento de expressão da massa.
7 “homens bons”  –  expressão indicativa de nobreza (de linhagem ou de cargo).
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“povo-massa”. Quanto à democracia no Império, segue a transcrição de afirmativa de Oliveira

Viana (1982, p. 724):

No Império não houve também democracia de massa: era uma elite titulada e rica,
de base feudal, que – do Rio e dos centros metropolitanos provinciais – ditava o
governo ao povo-massa até ao interior dos sertões.

Embora Maria Vitória Benevides (1991, p. 112) concorde que na concepção

contemporânea de participação popular livre e soberana não seja possível falar em democracia no

período em comento, ela registra a existência naquela época de instrumentos de participação

direta dos cidadãos, tais como: a possibilidade, no período de 2 de junho de 1822 a 7 de abril de

1823, da perda de mandato dos eleitos para o Conselho de Procuradores do Estado, por iniciativa

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

justiça, prevista na Constituição de 1824. Não se pode olvidar, todavia, que esses institutos não

tinham uma abrangência mais universal, porque a cidadania e o direito de votar eram restritos à

época a uma pequena parte da população.

Nesse sentido, Letícia Cânedo (2003, p. 526), ao discorrer sobre as instruções

governamentais vigentes de 1824 a 1881, que definiam as condições para exercício da capacidade

eleitoral ativa e passiva, nos esclarece que: “o verbo ‘votar’ e a prática da cidadania são do

gênero masculino e da cor branca, as mulheres estavam ausentes do texto, assim como os

escravos e os indígenas”.

Boris Fausto (2003, p. 68) menciona que, no final do período colonial, o Brasil

possuía aproximadamente 3,6 milhões de habitantes, e que a população de brancos equivalia a

menos de trinta por cento desse total. Acrescenta, ainda, esse autor que, sob a Constituição de

1824, o voto era indireto e censitário e até 1882 incluía um grande número de analfabetos.

Cumpre recordar a observação de Angela de Castro Gomes (2005, p. 137), no que diz

respeito à experiência brasileira republicana de participação social na política e de democracia, de

haver registros de mobilização de associações de trabalhadores urbanos na primeira República

(1889-1930) pleiteando “melhores condições de trabalho e de remuneração, independentemente

de suas orientações políticas serem socialistas, comunistas e mesmo anarquistas”. Benevides
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(1991) esclarece ainda ter havido, na década de 30, um avanço dos direitos sociais dissociado de

democratização política.

De acordo com Gomes (2005, p. 142), Oliveira Viana havia diagnosticado que a

evidente separação entre Estado e povo demonstrava um regime liberal não-democrático no

período pré-30. A única maneira de o povo participar do Estado resumia-se na representação dos

partidos, que eram, na verdade, facções sob o domínio de políticos profissionais. Nesse sentido,

Gomes (2005, p. 142) conclui:

Como o Estado não encontrava outras forças sociais organizadas além dos partidos;
como não reconhecia outras formas de organização alternativas; e como os partidos
não representavam o povo, não havia verdadeira representação política no Brasil.

A partir das idéias de Oliveira Viana, Gomes (2005, p. 142) assevera que a Revolução

de 30 tinha o desafio de “‘produzir’ o próprio povo, através de um sistema de organização

corporativa, que então o representaria”, bem como “incorporar ‘estas forças vivas do povo na

estrutura do Estado’”.

Nesse período, não se observa relação entre cidadania e direitos políticos. Gomes

(2005, p. 148) argumenta que a cidadania, no sentido de direito de voto e de participação política

por meio de sindicatos, expandiu-se após 1946.

Segundo Benevides (1991, p. 119), “a entrada do povo na política” ocorre em 1945.

Como leciona José Murilo Carvalho (in AVELAR e CINTRA, 2004, p. 30), no período

republicano, apenas a partir do ano de 1945 é que houve um crescimento na participação eleitoral

da população. Se naquele ano apenas 5% da população votava, em 1960 esse percentual havia

subido para 18%, alcançando o patamar de 47% em 1980. Com a vigência da Constituição

Federal de 1988, que devolveu aos analfabetos o direito de votar e reduziu para 16 anos a idade

mínima para se inscrever como eleitor, o alistamento eleitoral abarca hoje quase 70% dos

brasileiros. De acordo com Carvalho (in AVELAR e CINTRA, 2004, p. 30), a atuação política do

povo brasileiro se iniciou no Governo Vargas, com direito a voto e a manifestações sindicais, e

sofreu significativa redução nos governos militares, que suprimiram “o direito de expressão e de

organização, essenciais a participação política”.
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A Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado democrático de direito e, tendo em

vista a ampliação dos direitos sociais e das formas de exercício do poder pelo povo, recebeu as

alcunhas de Constituição Cidadã e Constituição Representativa e Participativa. Conquanto a

democracia brasileira seja de natureza indireta representativa, há uma reserva ao povo de

institutos de democracia semidireta, ou seja, ainda que em regra as decisões sejam tomadas por

representantes eleitos, ao povo se permite participar diretamente da democracia por intermédio do

sufrágio universal e do voto direto e secreto, como também mediante plebiscito, referendo e

iniciativa popular das leis e, ainda, por meio da ação popular (CF, arts. 5º, LXXIII; 14, caput, e I

a III; e 61, § 2º).

No que se refere a mecanismos de democracia semidireta na sociedade brasileira, ou

seja, de instrumentos de participação direta do povo nas questões do Estado, foi anteriormente

registrado neste tópico a existência, já no Império, de formas de democracia direta, ainda que

isoladas, como a possibilidade de revogação dos mandatos de representantes escolhidos para o

Conselho de Procuradores do Estado por iniciativa de seus eleitores, nos termos do decreto de 16

de fevereiro de 1822. A Constituição do Estado de São Paulo de 1891 trouxe inovações radicais

ao admitir tanto a revogação dos mandatos legislativos como o veto popular, mecanismo pelo

qual os eleitores poderiam se reunir em assembléia e, por dois terços, anular as deliberações das

autoridades municipais.

Mais precisamente quanto à participação direta na iniciativa legislativa, Benevides

(1991, p. 122) nos informa dois antecedentes à Constituição de 1988 em que foram formalizadas

intenções de institucionalizar a iniciativa legislativa pela sociedade. Em 1966, uma comissão da

qual participaram os juristas Goffredo Telles Junior, Manoel Ferreira Filho, José Pedro Galvão de

Souza e o cientista político Oliveiros Ferreira, elaborou, a pedido do Instituto dos Advogados de

São Paulo, um anteprojeto de Constituição, segundo o qual a iniciativa das leis federais e

estaduais seria de competência do governo e de novas entidades, denominadas de “‘instituições

representativas’ (domésticas, culturais, econômicas e profissionais) e ‘federações institucionais’”.

Em 1978, Edmar Bacha e Roberto Mangabeira apresentaram o “Projeto Brasil”, que defendia a

introdução da iniciativa popular e do referendo; porém, o debate político-partidário que se

sucedeu não contemplou esses assuntos.
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Esse breve histórico tentou destacar as previsões legais e constitucionais de

participação popular nas ações típicas de governo, presentes no curto período de vivência

democrática em nosso País. O pouco contato do povo brasileiro com a democracia – uma das

principais dificuldades para seu exercício – é agravado pelo fato de tal contato ser teórico e não

necessariamente prático.

A esse respeito, vale recordar a exposição de Bonavides (2003, p. 80).

Toda a história constitucional do Brasil, no que toca à democracia, se acha resumida
no título, exclusivamente no título, de uma obra de Alexandre Herculano: Lendas e
Narrativas.

A lenda é a democracia; as narrativas, os atos inibitórios e bloqueadores com que as
elites egoístas e dominadoras estorvam, desde a Constituinte de 1823 ou, mais
precisamente, desde a Revolução Pernambucana de 1817, o exercício da liberdade,
tolhendo o livre acesso do povo à Democracia.

Após essa sucinta exposição sobre a experiência democrática brasileira, é pertinente

compreender-se, ainda, neste trabalho, a prática legislativa federal brasileira em relação ao

instituto da iniciativa popular, um dos instrumentos de exercício direto do poder pelo povo, ao

qual a criação da Comissão de Legislação Participativa pretendeu complementar “com

perfeição”.

2.2 A INICIATIVA POPULAR DAS LEIS

A iniciativa popular das leis foi institucionalizada na Constituição Federal de 1988

para ser exercida nas três esferas estatais – federal, estadual e municipal – (CF, arts. 14, III; 27, §

4º; 29, XIII; e 61, § 2º). Nas duas últimas esferas citadas, a previsão constitucional da iniciativa

popular deverá ser disciplinada, respectivamente, por lei estadual e pela lei orgânica do

município.
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Na doutrina referente à iniciativa popular, alguns autores consideram o tipo de texto a

ser apresentado à Casa Legislativa e, assim, fazem distinção quanto às formas de iniciativa.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1989, p. 82-83), por exemplo, leciona que:

Distinguem-se duas formas de iniciativa: a não-formulada e a formulada. Esta
consiste na apresentação de projeto popular ao órgão legislativo, num texto em
forma de lei, redigido de maneira articulada, pronto para ser submetido à discussão e
deliberação. Pela iniciativa não-formulada apresenta-se um documento contendo a
matéria e as diretrizes gerais, cabendo ao legislador dar forma legal ao seu conteúdo.

Por sua vez, José Afonso da Silva (2003, p. 100) comenta:

A iniciativa legislativa popular pode ser formal ou não. No primeiro caso, exige-se
que seja formulada por meio de um projeto de lei ou de emenda constitucional,
devidamente articulado, de sorte que o povo é chamado a subscrever esse projeto
que se quer apresentar ao Poder Legislativo. No segundo caso, tem-se o que se
chama de “iniciativa legislativa não formulada”, ou seja, não redigida na forma de
texto legislativo; é a forma exigida pelo artigo 61, § 2º, de nossa Constituição, como
também pelo artigo 71 da Constituição italiana; essa forma se revela como simples
exercício do direito de petição, pelo qual se pede aos parlamentares a elaboração de
normas sobre assuntos especificados.

A opinião de José Afonso da Silva de que a forma de iniciativa prevista no § 2º do

art. 61 de nossa Constituição, bem como no art. 71 da Constituição italiana é a não formulada

mostra-se equivocada. No caso brasileiro, ao disciplinar a iniciativa popular, a redação do

referido dispositivo constitucional, bem como o texto do art. 252 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados e o do art. 13 da Lei nº 9.709, de 1998, que regulamenta a execução do

disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal (plebiscito, referendo e iniciativa

popular), mencionam expressamente a apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados.

Ora, o próprio Silva reconhece que a exigência de projeto de lei (articulado) caracteriza a

iniciativa formal. Quanto à iniciativa popular no direito italiano, Roberto Rosas (1970, p. 35)

informa que “A Constituição italiana defere ao povo o exercício da iniciativa das leis por meio de

uma proposta, formulada no mínimo por 50.000 eleitores, constituindo um projeto articulado

(artigo 71 da Constituição italiana)”. O texto italiano vigente em 7/3/2007 ratifica a informação

apresentada por Rosas.
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Titolo I – Articolo 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli8. (grifamos)

No Brasil, a iniciativa popular consubstancia-se na apresentação de projeto de lei com

o apoio de um número de eleitores que seja igual ou superior a um percentual específico da

totalidade de eleitores da circunscrição eleitoral equivalente à esfera estatal que possua

competência legislativa para disciplinar a matéria objeto da proposição apresentada pelos

cidadãos. Esse percentual está definido na Constituição brasileira para os níveis federal e

municipal (CF, arts. 29, XIII; e 62, § 2º). Por exemplo, em se tratando de matéria de competência

da União, o projeto de iniciativa popular deve ser assinado por, pelo menos, um por cento do

eleitorado nacional, pois, nesse caso, a circunscrição é o país, e apresentado à Câmara dos

Deputados; caso a iniciativa seja em matéria de competência municipal, no mínimo, cinco por

cento dos eleitores do município, que é a circunscrição respectiva, devem constar como

signatários do projeto encaminhado à Câmara de Vereadores. A iniciativa popular estadual

deverá ser exercida na Assembléia Legislativa, nos termos da lei (CF, art. 27, § 4º).

José Afonso da Silva (2003, p. 108) diz que nas duas tentativas que houve, a

iniciativa popular “esbarrou na burocracia da Câmara dos Deputados, cujo Presidente, então,

alegando falta de regulamentação regimental, negou seguimento à proposta”. De acordo com essa

informação, a participação da sociedade brasileira no processo legislativo federal por meio da

iniciativa popular de leis, nos termos do art. 61, § 2º, da Constituição Federal, não teria logrado

êxito nos primeiros quinze anos decorridos da promulgação da Carta Política de 1988.

Sonia Fleury (2006), talvez por considerar elementos sociais como comoção nacional

ou intensa mobilização da sociedade civil, menciona três leis de iniciativa popular no âmbito

federal: Lei nº 8.930/1994, Lei nº 9.840/1999 e Lei nº 11.124/2005. Todavia, Santos, Nóbrega

Netto e Carneiro (2007, p. 435) asseveram que os projetos que originaram essas leis, ainda que

tenham sido elaborados pela sociedade e pretendido ser de iniciativa popular, só lograram iniciar

o processo legislativo com a assinatura do chefe do Executivo ou de parlamentar. Segundo estes

                                                          
8Texto disponível em: http://www.camera.it/cost_reg_funz/345/copertina.asp. Acesso em: 7/3/2007. Versão em
espanhol também disponível no site: “La iniciativa de las leyes pertenece al Gobierno, a cada miembro de las
Cámaras y a los órganos y entidades a los cuales sea conferido este derecho por una ley constitucional. El pueblo
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autores, os projetos correspondentes às leis de iniciativa popular mencionadas por Fleury são,

respectivamente, o Projeto de Lei nº 4.146, de 1993; o Projeto de Lei nº 1.517, de 1999; e o

Projeto de Lei nº 2.710, de 1992.

Por sua vez, Luiz Henrique Vogel (2006, p. 5), sem especificar quais foram os

projetos de iniciativa popular, considerou já terem tramitado pela Câmara dos Deputados quatro

dessas proposições.

Nossa Carta Maior exige que o projeto de lei oriundo da iniciativa popular seja
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional – o que equivale a
cerca de 1,3 milhão de eleitores – distribuído em pelo menos 5 estados, com, no
mínimo, três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Salta aos olhos as
dificuldades para a obtenção de tal número de assinaturas e, em contrapartida, a
conferência de sua procedência por parte da Justiça Eleitoral.
Em conseqüência destes empecilhos práticos, apenas 4 proposições com esta origem
chegaram a tramitar na Câmara dos Deputados, nos 16 anos posteriores à
promulgação da Constituição.

A despeito da divergência entre os autores mencionados quanto à quantidade de

projetos de iniciativa popular já apresentados à Câmara dos Deputados, não há que se olvidar que

as regras constitucionais, legais e regimentais que disciplinam essa iniciativa são algumas das

razões para o insucesso na utilização desse instituto. A Constituição exige que o projeto de lei de

iniciativa popular seja apresentado à Câmara dos Deputados com a subscrição de, no mínimo, um

por cento do eleitorado nacional – quase um milhão, duzentas e sessenta mil assinaturas à época

das eleições gerais em 2006 –, distribuído pelo menos por cinco estados (ou Distrito Federal),

com não menos de três décimos por cento (três milésimos) em cada um deles.

A Lei nº 9.709, de 1998, é parcimoniosa na regulamentação do assunto. De seu texto

depreende-se que o projeto de iniciativa popular deve ater-se a um único assunto, não poderá ser

rejeitado por vício de forma e tramitará de acordo com o Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. O estatuto interno dessa Casa Legislativa prevê, dentre outras exigências, que a

assinatura de cada eleitor deve ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e

dados identificadores de seu título eleitoral, bem como o fato de o projeto ser instruído com

documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada unidade

                                                                                                                                                                                           
ejercerá la iniciativa de las leyes mediante la proposición por cincuenta mil electores como mínimo de um proyecto
articulado”.
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da Federação. Nesse sentido, cumpre apresentar o relato de Santos, Nóbrega Netto e Carneiro

(2007, p. 434 e 435):

Para facilitar o apanhamento de adesões, é permitido que entidade da sociedade civil
se responsabilize pela coleta de assinaturas. Todavia, a iniciativa popular tem se
mostrado instrumento ineficaz, pois é muito custoso o colhimento de apoio tão
expressivo do eleitorado nacional. Ademais, não há condições operacionais para a
conferência de um milhão e duzentas mil assinaturas, aproximadamente. Nesse
sentido, asseveramos que a iniciativa popular, consagrada pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, ainda não foi exercida, isto é, desde a
vigência da Constituição cidadã, nenhum projeto de lei alcançou a condição plena de
iniciativa popular. Nas palavras de Ferreira Filho (2002, p. 207), “trata-se de
instituto decorativo”.

A implementação de um novo modelo de participação legislativa, a partir da criação

da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, reabriu o debate sobre a

importância da atuação dos cidadãos junto ao Poder Legislativo e o modo como isso pode

efetivamente acontecer.
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2.3 COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Constituição Federal, em seu art. 58, prevê a existência de comissões permanentes

e temporárias no âmbito do Congresso Nacional ou de suas Casas – Câmara dos Deputados e

Senado Federal – e delega ao respectivo regimento ou ato de criação de comissão definir a forma

e as atribuições desta. A Câmara dos Deputados, amparada nas disposições constitucionais e de

acordo com seu Regimento Interno, criou, por meio da Resolução nº 21, de 2001, promulgada em

maio desse ano, a Comissão de Legislação Participativa (CLP).

Nas palavras do então Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Aécio Neves

(Cartilha, p. 7), a Comissão, órgão integrante do quadro permanente de comissões da Câmara dos

Deputados, foi instalada em 8 de agosto daquele ano como:

o instrumento inovador com que a engenharia parlamentar busca responder a um dos
mais preocupantes desafios da democracia contemporânea: como superar o perigoso
abismo que vem sendo criado, nas sociedades de massa, entre os representantes e os
representados.

Conforme mencionado no problema de pesquisa, a Câmara dos Deputados parece ter

presenteado a sociedade e o Parlamento brasileiros contemporâneos ao criar a Comissão de

Legislação Participativa.

A Comissão é competente, nos termos da redação do inciso XII do art. 32 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), para apreciar sugestões de iniciativa

legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da

sociedade civil, exceto partidos políticos. A CLP possui, ainda, a prerrogativa de examinar

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

qualquer das entidades supramencionadas.

Em outra oportunidade (2003, p. 7), sustentamos que a CLP não é detentora de um

campo temático ou área de atividade específicos, fato esse que lhe autoriza a apreciar demandas

da sociedade sobre qualquer tema ou em qualquer área de atividade. Cabe destacar que a ação
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inicial da CLP não pode ser de moto próprio. Apenas após ser provocada pela sociedade, por

meio de um dos instrumentos que permitem sua participação, é que a Comissão atua, tendo,

então, autonomia de ação, a qual deverá pautar-se conforme o interesse da sociedade em geral, e

não da organização social específica que apresentou a demanda legislativa.

O principal instrumento para efetivação dessa participação foi intitulado pelo

legislador de “sugestão de iniciativa legislativa”. No cotidiano legislativo, esse instrumento

costuma ser denominado “sugestão legislativa” ou, simplesmente, “sugestão” (SUG). Em

monografia elaborada após os dois primeiros anos de funcionamento da Comissão, consideramos

que:

Dentre os instrumentos de participação da sociedade civil no processo legislativo
realizado na Câmara dos Deputados, a sugestão de iniciativa legislativa assume
relevância pela simplificação do processo de encaminhar ao Poder Legislativo a
demanda de lei (SANTOS, 2003, p. 1).

As idéias centrais depreendidas desse modelo de legislação participativa consistem

em estimular a mobilização social, aproximar representantes e representados e incentivar a

apresentação direta das demandas legislativas da sociedade junto às Casas Legislativas nas

esferas federal, estadual e municipal.

A implementação do referido modelo completou seu primeiro qüinqüênio em agosto

de 2006. Sua proliferação em alguns órgãos legislativos estaduais e municipais ao longo desse

período aponta para uma parcial anuência do modelo, cuja visibilidade e reconhecimento social

ainda parecem precários.

Em seu primeiro biênio, a CLP reunia-se uma vez por semana e dedicava-se, na

maioria das vezes, a apreciar tais sugestões. Em pequena parcela dessas reuniões – as de

audiência pública apenas –, permitia-se a participação de representantes da sociedade civil, ainda

que o direito a voz fosse restrito, nos termos regimentais, a parlamentares e expositores

convidados. A partir da alteração promovida no Regulamento Interno da CLP em novembro de

2004, nas reuniões de audiência pública da CLP, qualquer cidadão poderá falar, mediante

inscrição prévia e a critério de seu Presidente.
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A tabela 1, que será apresentada a seguir, foi elaborada a partir de dados constantes

dos relatórios de atividades anuais da CLP e pretende exibir os tipos e as quantidades de eventos

promovidos pela Comissão de Legislação Participativa no segundo semestre de 2001 e nos anos

de 2002 a 2006.

  Tabela 1: quantidade anual de eventos da CLP por tipo

Observações quanto aos eventos realizados pela CLP no período de 2001 a 2006:

1) conquanto não conste em todos os relatórios, houve reunião de instalação e eleição

do Presidente e Vice-Presidentes da Comissão nos seis anos pesquisados;

2) em 8 de agosto de 2001, houve a instalação da CLP e, nos dias 3 de outubro e 7 de

novembro desse ano, ocorreram audiências públicas. Todavia, não foram mencionadas na tabela

de reuniões constantes do relatório a reunião de instalação e a reunião de audiência pública, razão

pela qual se pode inferir que esses eventos foram computados no referido relatório como reunião

ordinária;

3) em 2003, nas reuniões de eleição ordinária dos dias 19/3 e 24/4, realizaram-se,

além de eleições para 2ª e 1ª Vice-Presidência, respectivamente, deliberação de matérias. Nesta

pesquisa, esses eventos foram computados como reuniões ordinárias;

4) em 2004, o evento denominado palestra não configura atuação conjunta dos

membros da CLP. Inclusive, houve palestras proferidas por servidor(a) da Secretaria da

Comissão e não por membro do Colegiado;

5) o Relatório de 2005 consiste em um folder com seis páginas – o mais sucinto

dentre os relatórios dos anos analisados. Em relação a eventos, nele são mencionados oito

QUANTIDADE ANUAL DE EVENTOS DA CLP POR TIPO
EVENTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Reunião de Instalação 1 1 1 1 1
Reunião Ordinária 16 13 13 8 13 7
Reunião Extraordinária 1 – – – – 1
Reunião de Audiência
Pública

– 2 5 1 8 1

Seminário 1 – 2 – 6 6
Conferência – 1 – – – 1
Videoconferência – – – – 2 –
Trabalhos de Comissões – – 1 – – –
Palestras – – – 14 – –
Total 18 17 22 24 30 17
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audiências públicas, seis seminários, duas videoconferências, o lançamento do 1º Fórum de

Discussão do Portal da Câmara dos Deputados, a participação em exposição sobre a Câmara dos

Deputados na 3ª Assembléia Geral da Associação Internacional de Parlamentares para a

Tecnologia da Informação (IPAIT), o lançamento da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da

violência contra as mulheres, além do evento em que foi recebida a sugestão do Código de

Defesa do Eleitor. Não há menção a reunião de instalação, reuniões ordinárias ou extraordinárias

nem aos demais eventos constantes da tabela acima apresentada. Efetuada a pesquisa no período

de 1º/1/2005 a 31/12/2005, por meio da ferramenta “pesquisa por período” de reunião da CLP,

disponível na página da Comissão, detectou-se que, no dia 2 de março de 2005, houve uma

reunião de instalação e, ao longo do ano, treze reuniões ordinárias e nenhuma reunião

extraordinária. Três audiências públicas informadas no Relatório de 2005 como realizadas (18 de

agosto, 1º e 24 de setembro) não constaram do resultado da pesquisa por período. Duas dessas

audiências foram realizadas fora da sede da Câmara e, por isso, não deveriam ser consideradas, a

rigor, como reunião da CLP, em razão do que prevê o caput do art. 46 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, que estabelece que as reuniões de comissão devem ser realizadas na sede

da Casa, salvo as convocações de comissão parlamentar de inquérito que se realizarem fora de

Brasília. Dois seminários constantes do Relatório como realizados fora de Brasília – o primeiro

nos dias 9 e 10 de setembro e o segundo em 28 de novembro – também não apareceram no

resultado da pesquisa por período;

6) em 2006, o Relatório informa terem sido destacados a reunião de audiência

pública, os seminários e a conferência realizados. O destaque em alusão, porém, se limitou à

apresentação da programação e nominação dos convidados, moderadores e painelistas. Não

consta no documento qualquer sinopse sobre o que, de fato, foi debatido e/ou proposto nesses

eventos (o teor das exposições e debates costuma constar nas notas taquigráficas).

No que tange à composição quantitativa da CLP, cabe assinalar que o número de

membros titulares da Comissão foi fixado inicialmente em 31 deputados, baixou para 25 no ano

de 2002 e sofreu outra redução em 2004, desta vez para 18 membros titulares, quase a metade da

composição original. Em todos os anos havia igual número de suplentes.

Apesar da redução no número de membros da Comissão, nos anos de 2002 a 2005 a

quantidade de vagas não preenchidas na CLP equivalia a aproximadamente um terço do total de
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cadeiras (titulares e suplentes) e, em 2006, esse número subiu para praticamente metade, pois de

36 lugares disponíveis na Comissão (18 titulares + 18 suplentes), havia nos quadros da CLP

apenas onze deputados titulares e oito suplentes, ou seja, dezessete vagas não haviam sido

preenchidas. Por pertinente, cabe esclarecer que o fato de o deputado integrar a CLP não o priva

de ser titular em outra comissão permanente da Casa nem em suas comissões temporárias.

Esse um terço de cadeiras não ocupadas na Comissão refletiu-se, por exemplo, na

presença média de deputados (computados na média os membros e não membros) por reunião da

CLP em 2005. De acordo com os dados do Anuário Estatístico de 2005 da Câmara dos

Deputados, essa média nas Comissões Permanentes da Câmara, em regra, se aproxima da

quantidade de titulares (Anexo A). Por exemplo, a Comissão de Minas e Energia e a Comissão de

Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ambas compostas por trinta titulares e trinta suplentes,

alcançaram as médias 27,84 e 31,14, respectivamente. A Comissão de Legislação Participativa,

composta por dezoito titulares, por sua vez, obteve a média 11,21, ou seja, o equivalente a quase

dois terços de sua composição de membros permanentes e menos de um terço se forem incluídos

os suplentes.

Dentre as atividades promovidas pela CLP – com o escopo de divulgar a Comissão e

incentivar a participação social –, destacamos em outro trabalho (2003, p. 9) o fato de a CLP ter:

a) distribuído a variadas entidades sociais “mais de trinta e três mil cartilhas”; b) confeccionado

“seiscentos exemplares da cartilha em braile”, a serem oferecidos a organizações com atividades

direcionadas a portadores de deficiência visual e a instituições públicas de ensino superior; c)

realizado seminário nacional sobre “Democracia e Soberania Popular”; d) promovido audiências

públicas com representantes sociais; e) publicado material de sua competência; e, ainda, f)

instalado página eletrônica na Internet.

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realizou diversas

atividades durante o período compreendido entre agosto de 2001 e dezembro de 2006 na tentativa

de consolidar o novo espaço de participação social e, por conseguinte, proporcionar uma

aproximação maior entre as entidades da sociedade civil e o Congresso Nacional.

Barbosa (2006, p. 16-17) considera que
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a Comissão de Legislação Participativa representa uma possibilidade
interessante de re-conexão do debate parlamentar com a esfera pública e com
os movimentos sociais organizados, permitindo que demandas não sedimentadas
em representações partidárias, ou ainda, demandas negligenciadas por essas
representações, tenham curso no processo legislativo. (grifo no original)

De acordo com as informações constantes da publicação da CLP intitulada Nossa

Vivência e a Difusão da Idéia pelo País: uma análise estatística (2004, p. 5, 12 e 13), naquela

época, 49 entidades, distribuídas por onze estados e pelo Distrito Federal (AL, AM, CE, DF, GO,

MG, PE, PR, RJ, SC, SE, SP), haviam apresentado pelo menos uma das 140 sugestões

legislativas recebidas pela Comissão. Além dessas sugestões sobre assuntos diversos, a CLP

recebeu 49 sugestões referentes à área orçamentária. Neste último caso, apenas 34 entidades,

espalhadas por nove estados (BA, CE, DF, MG, PB, PE, RS, SE, SP), ofereceram sugestões à

Comissão.

Comparando-se a autoria das 140 sugestões legislativas distribuídas em dezesseis

áreas temáticas distintas e a das 49 específicas da área orçamentária, pode-se observar que, em

regra, as entidades que apresentaram sugestões na área orçamentária não o fizeram nas demais

áreas.

Analisando-se esses dois grandes grupos de sugestões, constatou-se que as oitenta

entidades, aproximadamente, que exerceram o direito de oferecer sugestões de iniciativa

legislativa à Comissão encontravam-se distribuídas por quatorze estados e pelo Distrito Federal

(AL, AM, BA, CE, DF, GO, MG, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP). É pertinente registrar, ainda,

que praticamente cinqüenta por cento dessas entidades possuíam sede no Distrito Federal (21) ou

em São Paulo (20).

Em conformidade com o Relatório de Atividades de 2006 da CLP, as 83 entidades

autoras de sugestões encontravam-se espalhadas por quatorze estados da Federação e pelo

Distrito Federal, ou seja, nenhuma organização social sediada em qualquer dos doze demais

estados brasileiros (AC, AP, ES, MA, MT, MS, PA, PI, RN, RO, RR, TO) constava como autora

de sugestão na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.
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Ainda em relação à participação por estado, nos anos de 2001 a 2003, 84% das 49

sugestões relacionadas à área orçamentária foram apresentadas por entidades sediadas no Distrito

Federal (15), em São Paulo (11), em Pernambuco (9) e em Minas Gerais (6).

Na parte da análise estatística por área temática, as 140 sugestões sobre assuntos

diversos foram agrupadas em dezesseis áreas temáticas distintas definidas nos moldes da

organização da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados em 21 núcleos temáticos. As

maiores incidências de sugestões ocorriam nas seguintes áreas: A) Direito Civil, Processual Civil,

Penal, de Família (28); B) Direito Constitucional, Eleitoral, Municipal, Administrativo, Processo

Legislativo e Poder Judiciário (24); C) Administração Pública (14); D) Educação, Desporto, Bens

Culturais, Diversões e Espetáculos Públicos (12); e E) Direito do Trabalho (10), conforme Anexo

B.

No Anuário Estatístico de 2005 da Câmara dos Deputados, há uma outra classificação

temática das sugestões. Segundo dados nele apresentados (Anexo C), dentre as 146 sugestões

analisadas em 2005, 109 referiam-se a seis áreas: 1) Organização Política do Estado (27); 2)

Direito Penal e Processual Penal (25); 3) Direito Civil e Processual Civil (22); 4) Administração

Pública (15); 5) Direitos Humanos e Minorias (10); 6) Educação (10).

Em relação à apreciação das sugestões de iniciativa legislativa, excluídas as sugestões

de emenda às leis orçamentárias, a Comissão de Legislação Participativa apreciou 214 sugestões

no período de 2001 a 2006. O resultado dessa apreciação foi o seguinte: 102 aprovadas9, 95

rejeitadas, 9 prejudicadas e 8 devolvidas ao autor (Anexo D).

O Anuário Estatístico de 2005 permite comparar a quantidade de proposições

apreciadas pelas Comissões Permanentes da Câmara. Na tabela comparativa constante da página

39 do Anuário (Anexo E), pode-se observar que oito comissões apreciaram, no mínimo, 200

proposições; sete comissões examinaram quantidade entre 58 a 110 proposições; e as demais

cinco comissões permanentes apreciaram 38, 31, 26, 23 e 16 proposições. A CLP apreciou

somente 26 sugestões, logo, encontra-se entre as comissões que apreciaram a menor quantidade

de proposições naquele ano.

                                                          
9 O Relatório de Atividades de 2006 da CLP apresenta informações divergentes quanto ao número de sugestões
aprovadas. Enquanto na sua página 56 há a informação de que 144 sugestões foram aprovadas, na página 66 (Anexo
D) informa-se que apenas 102 sugestões foram aprovadas.
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Ao analisar-se a quantidade de sugestões apreciadas em cada ano de existência da

CLP – 2001 (11); 2002 (21); 2003 (17); 2004 (12); 2005 (26); e 2006 (53) – observa-se que a de

2005 está além das dos anos de 2001 a 2004 e aquém apenas da do ano de 2006.
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3 METODOLOGIA

Esta pesquisa tem como escopo analisar a experiência brasileira de atuação da

sociedade junto ao Poder Legislativo por meio tanto da iniciativa popular quanto do modelo de

participação legislativa implementado pela Câmara dos Deputados em 2001. Esse modelo

consiste na existência de uma comissão permanente – a Comissão de Legislação Participativa –

destinada a receber demandas legislativas da sociedade com vistas a aproximar a atuação

parlamentar exercida pelos representantes do povo do interesse de seus representados. Pretendeu-

se, mediante essa análise, verificar a contribuição do modelo proposto pela Câmara dos

Deputados.

Considerando-se os critérios propostos por Vergara (1998) para classificação de tipo

de pesquisa, que pode ser definido de acordo com os fins e em relação aos meios, esta pesquisa

pode ser caracterizada como exploratória – no que tange aos seus fins – e documental e

bibliográfica – no que diz respeito aos meios utilizados em sua realização.

A pesquisa é exploratória porque, em virtude do curto período de tempo em que o

modelo em estudo foi implementado, constatou-se haver pouco conhecimento acumulado e

sistematizado sobre a recente experiência de participação de entidades da sociedade civil no

Poder Legislativo, por meio da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.

É documental tendo em vista que foram investigadas as fichas de tramitação dos processos

referentes às sugestões de iniciativa legislativa que receberam parecer favorável da CLP e foram

transformadas em projetos de lei de autoria dessa Comissão. Pretendeu-se com essa análise

documental verificar o tempo gasto pela Comissão na apreciação e aprovação das sugestões. Por

fim, é bibliográfica porque foi feita uma revisão da literatura sobre o assunto, com vistas à

fundamentação teórica sobre a experiência democrática brasileira, a iniciativa popular das leis

junto ao Poder Legislativo federal e o modelo de legislação participativa implementado com a

criação da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Estudou-se

sistematicamente material publicado em livros, monografias, revistas e normativos, com o escopo

de subsidiar a análise da efetividade do mencionado modelo.
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A partir do referencial teórico apresentado, procurou-se demonstrar a curta

experiência brasileira com a democracia, evidenciar dificuldades pertinentes à utilização do

instituto da iniciativa popular, examinar as propostas de emenda constitucional cujo objetivo

declarado na ementa era alteração das regras previstas no § 2º do art. 61 da CF, bem como expor

o modelo de legislação participativa proposto pela Câmara dos Deputados.

Tendo em vista os objetivos geral e específicos desta pesquisa, buscou-se

inicialmente identificar os possíveis projetos de lei de iniciativa popular apresentados desde a

promulgação da Constituição Federal de 1988, bem como verificar as propostas de alteração

constitucional relacionadas à iniciativa popular de leis (objetivos específicos a e b).

Para a identificação dos projetos de iniciativa popular, utilizou-se o sistema de

pesquisa disponível na página eletrônica da Câmara dos Deputados do seguinte modo: a) acesso à

página www.camara.gov.br; b) no menu principal, escolha da opção “Projetos de Lei e Outras

Proposições”; c) na tela seguinte, escolha da opção “Pesquisa Completa”; d) nessa opção de

pesquisa, manteve-se a marcação automática dos campos Situação e Órgão de Origem como

“qualquer” e “todos”, respectivamente; e) finalmente, procedeu-se ao preenchimento dos campos

de pesquisa Tipo e Autor ou Assunto, conforme os desdobramentos que se seguem.

Primeiro, pesquisou-se separadamente os tipos “PL – Projeto de Lei” e “PLP –

Projeto de Lei Complementar” (na Câmara), cuja autoria constasse como “Iniciativa Popular”.

Segundo, pesquisou-se a existência de projetos que, independentemente da autoria, referiam-se a

“iniciativa popular”, caso em que essa expressão foi incluída no campo assunto da pesquisa.

Terceiro, pesquisou-se pelo assunto “§ 2º do artigo 61 da Constituição” em cada uma das duas

espécies de projeto que podem ser apresentados pelos cidadãos. Finalmente, pesquisou-se a

existência de projeto de lei e de projeto de lei complementar vinculando no campo assunto da

pesquisa a expressão “iniciativa popular” ao artigo 61 da Constituição Federal, nesse caso,

inseriu-se no primeiro campo a expressão “iniciativa popular” e no segundo o número “61”

apenas.

Para se verificar as propostas de emenda constitucional que pretendiam alterar o § 2º

do art. 61 da Constituição, foram utilizados os sistemas de pesquisas disponíveis nas páginas

eletrônicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na primeira (www.camara.gov.br),

escolheu-se, no menu principal, a opção “Projetos de Lei e Outras Proposições”. Na tela seguinte,
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recorreu-se à “Pesquisa Completa” e, mantidas as marcações automáticas dos campos Situação e

Órgão de Origem como “qualquer” e “todos”, respectivamente, selecionou-se o tipo de

proposição “PEC – Proposta de Emenda à Constituição”. Em uma das pesquisas, digitou-se no

campo Autor a expressão “Iniciativa Popular” e, em outras duas consultas, o campo assunto foi

preenchido uma vez apenas com o número “61” e outra com a conjugação dos termos

“Constituição” e “61” e “parágrafo 2º”. Na página eletrônica do Senado Federal

(www.senado.gov.br), a partir do menu principal, escolheu-se seqüencialmente as opções

“Atividade Legislativa”, “Matérias” e “Pesquisa Avançada”. Na tela de pesquisa, nos campos

Tipo do Autor, Partido (autor) e UF (autor), a opção Todos permaneceu assinalada

automaticamente, assim como a opção Tanto faz no campo Tramitando?. No campo Tipo da

matéria, selecionou-se a opção “PEC – Proposta de Emenda à Constituição” e, então, procedeu-

se a uma pesquisa pelo Assunto “iniciativa popular” e outra pelo assunto “61”.

Em relação à quantidade de sugestões de iniciativa legislativa que haviam sido

transformadas em projetos de lei – ordinária ou complementar – de autoria da CLP, uma outra

abordagem metodológica foi aplicada.

Segundo as informações constantes do Relatório de Atividades da CLP em 2006 (p.

56), das 484 sugestões apresentadas à Comissão nos primeiros cinco anos e meio de seu

funcionamento, 144 foram aprovadas10 pela Comissão e convertidas em proposições de sua

autoria. Dentre essas, observou-se haver 81 sugestões que resultaram em projetos de lei, sendo 75

projetos de lei ordinária e 6 projetos de lei complementar, espécies de proposições objeto de

análise nesta pesquisa.

O procedimento imediato foi identificar cada uma dessas sugestões, bem como os

respectivos projetos que delas se originaram (objetivo específico c). Esse objetivo foi alcançado

sem dificuldades, pois o capítulo VII do Relatório de Atividades de 2006 da CLP continha um

quadro com a situação de todas as sugestões aprovadas no âmbito da Comissão.

De posse dessas informações, utilizou-se o sistema de pesquisa de proposições

disponível na página eletrônica da Câmara dos Deputados para se consultarem as fichas sinopses

                                                          
10 O Relatório de Atividades de 2006 da CLP apresenta informações divergentes quanto ao número de sugestões
aprovadas. Enquanto na sua página 56 há a informação de que 144 sugestões foram aprovadas, na página 66 (Anexo
D) informa-se que apenas 102 sugestões foram aprovadas.
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de tramitação (modelos constantes do Anexo F) de cada sugestão legislativa aprovada pela CLP e

convertida em projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar.

Para se aferir o tempo de tramitação de cada uma dessas sugestões legislativas na

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (objetivo específico d),

extraíram-se das fichas sinopses referidas as datas de apresentação das sugestões na CLP e as

datas de suas respectivas aprovações na Comissão.

Os prazos referentes à tramitação das sugestões na CLP são computados em sessões

ordinárias da Câmara efetivamente realizadas. Nesta pesquisa, porém, o tempo de tramitação em

comento foi mensurado em dias corridos por duas razões: 1) a extensão do período pesquisado e

a quantidade de sugestões analisadas impossibilitariam, no tempo destinado à elaboração desta

monografia, a obtenção e manuseio dos dados referentes às sessões ordinárias efetivamente

realizadas entre agosto de 2001 e janeiro de 2007; 2) a contagem de tempo em dias é mais

compreensível para a sociedade em geral, que desconhece o critério regimental de contagem de

prazos.

Os dados referentes às datas de apresentação e de aprovação das sugestões na CLP

foram incluídos em uma planilha eletrônica (Excell). Na coluna “A” da planilha, lançaram-se as

datas de aprovação das sugestões e, na coluna “B”, as datas de sua apresentação. Em cada linha

da planilha constavam os dados referentes a uma única sugestão legislativa.

Para se calcular a quantidade de dias entre a apresentação da sugestão e sua

aprovação pela CLP, ou seja, o tempo gasto pela Comissão de Legislação Participativa na

apreciação das sugestões que foram por ela aprovadas e transformadas em projetos de lei,

utilizou-se na coluna “C” a fórmula “=A1-B1”, em que “A” e “B” se referiam às colunas em que

constavam as datas de aprovação e de apresentação das sugestões, respectivamente, e o número

“1” à linha em que constavam tais dados. Para as datas referentes às demais linhas, aplicou-se

idêntica fórmula com a substituição do número 1 pelo da linha a que se referiam os dados. Os

resultados foram lançados na Tabela 2 na coluna intitulada “Tempo de Tramitação em dias”.

A tabela 2 foi elaborada com vistas a permitir a reunião dos seguintes dados das

sugestões aprovadas pela CLP e convertidas em projeto de lei: sigla, número e ano; data de

apresentação, data de aprovação pela Comissão; tempo de sua apreciação na CLP; sigla, número

e ano dos projetos de lei oriundos das sugestões aprovadas e data de sua apresentação na Câmara.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, os resultados obtidos mediante esta pesquisa são apresentados e

discutidos na mesma seqüência em que os assuntos constaram dos objetivos específicos e do

capítulo deste trabalho referente à metodologia de pesquisa.

Em primeiro lugar, então, cabe expor os resultados obtidos sobre a existência ou não

de projetos de lei de iniciativa popular, bem como discorrer sobre tais resultados. Nas duas

primeiras tentativas de pesquisa, tentou-se identificar, separadamente, os tipos “PL – Projeto de

Lei” e “PLP – Projeto de Lei Complementar” (na Câmara) cuja autoria constasse como

“Iniciativa Popular”. Em ambos os casos o resultado foi “nenhuma proposição encontrada”

(Anexo G). Refazendo-se as pesquisas sem o preenchimento do campo autor e mencionando-se

“iniciativa popular” no campo assunto, obtiveram-se como resultado 22 projetos de lei e 2

projetos de lei complementar (Anexo H). Dessas 24 ocorrências encontradas, 22 projetos foram

registrados como de iniciativa de parlamentar (em dezoito PLs e nos dois PLPs o(a) primeiro(a)

ou único(a) subscritor(a) era deputado(a); um PL provinha do SF e outro da CLP) e 2 projetos de

lei constaram como de autoria do Poder Executivo. A seguir, procedeu-se à leitura das ementas

dessas proposições, bem como das explicações de ementa constantes de quinze delas. Observou-

se, então, que na explicação de ementa dos Projetos de Lei nos 1.517/1999, 4.146/1993 e

2.710/1992 havia a seguinte informação: “projeto apresentado nos termos do § 2º do artigo 61 da

Constituição Federal, que trata da iniciativa popular”.

Na tentativa de vincular na pesquisa a expressão “iniciativa popular” com artigo 61

da Constituição Federal, realizou-se uma nova pesquisa por assunto para cada tipo de projeto,

cujos parâmetros utilizados foram “iniciativa popular” e “61”. Dessa vez, constaram do resultado

referente aos projetos de lei apenas os três projetos referidos anteriormente neste capítulo como

apresentados nos termos do § 2 º do art. 61 da CF (iniciativa popular). Em relação aos projetos de

lei complementar, o resultado foi “nenhuma proposição encontrada”. Esses dois resultados

constam do Anexo I.

Outro modo de pesquisa foi a tentativa de identificar o assunto “§ 2º do artigo 61 da

Constituição” em cada uma das duas espécies de projeto que podem ser apresentados pelos
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cidadãos. Os resultados por tipo apresentaram quatro projetos de lei e nenhum projeto de lei

complementar. Desses quatro projetos, três já constavam do resultado da pesquisa cujo parâmetro

foi “iniciativa popular” e “61” e o outro foi o PL nº 234, de 1995, que “regulamenta o parágrafo

primeiro, do artigo 61, da Constituição Federal”. Esse projeto tinha sua autoria atribuída a um

deputado e sua explicação de ementa informava: “determinando que as leis que contenham

matéria de iniciativa privativa do Presidente da República não poderão ser objeto de medidas

provisórias, regulamentando a nova Constituição Federal. Poder conclusivo das comissões –

artigo 24, inciso II. (Por transformação do PLP 11/1995)”. Dessa forma, quanto ao PL nº 234, de

1995, não se identificou qualquer vínculo com a iniciativa popular.

Segundo esses resultados, nenhum projeto de lei tem sua autoria atribuída

exclusivamente à iniciativa popular. De acordo com o método de pesquisa utilizado, constatou-se

que, de certo modo, a Câmara dos Deputados reconheceu o vínculo entre a iniciativa popular e os

Projetos de Lei nos 1.517, de 1999, 4.146, de 1993, e 2.710, de 1992. Cumpre registrar, por

pertinente, que a legitimação e a validação constitucional do recebimento desses projetos pela

Câmara dos Deputados se mostraram inquestionáveis em razão de a autoria principal de cada um

deles ter sido atribuída ao Presidente da República ou a deputado, conforme o caso.

Pode-se, então, considerar que nenhuma tentativa de a sociedade iniciar o processo de

elaboração de leis por meio da iniciativa popular concretizou-se sem a intervenção de

representantes eleitos pelo povo para desempenhar mandato eletivo, no Legislativo ou no

Executivo, conforme comentários a seguir.

A Lei nº 8.930/1994 refere-se a crimes hediondos e decorre do Projeto de Lei nº

4.146, de 1993, que consta na Câmara dos Deputados como de autoria do Poder Executivo. Nesse

caso específico, primeiramente foi apresentado à Câmara o projeto assinado pelo Presidente da

República. Posteriormente, chegou a essa Casa Legislativa um anteprojeto, semelhante – e não

idêntico – ao encaminhado pelo Executivo, proposto por cidadãos, na intenção de se exercer a

iniciativa popular.

A Lei nº 9.840/1999 relaciona-se ao Código Eleitoral e é oriunda do Projeto de Lei nº

1.517, de 1999, cuja autoria na Câmara dos Deputados foi atribuída ao então deputado Albérico

Cordeiro. Consta da sinopse de tramitação a explicação: “Projeto apresentado nos termos do § 2º

do Artigo 61 da Constituição Federal, que trata da Iniciativa Popular de Lei, sob o patrocínio da
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Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do

Brasil (CNBB)”.

A Lei nº 11.124/2005 dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse

Social [...] e originou-se do Projeto de Lei nº 2.710, de 1992, registrado na Câmara dos

Deputados como de autoria do então deputado Nilmário Miranda. Nesse caso, há a seguinte nota

explicativa na sinopse de tramitação da matéria: “Projeto apresentado nos termos do § 2º do

artigo 61 da Constituição Federal, que trata de iniciativa popular de lei, sob o patrocínio do

Movimento Popular de Moradia”.

O PL nº 2.710, de 1992, obteve mais de oitocentas mil assinaturas distribuídas entre

eleitores de dezessete estados da Federação e do Distrito Federal. Esses dados se mostraram

como indícios de que os cidadãos tinham cumprido a exigência prevista no § 2º do art. 61 da

Constituição de 1988. Dessa forma, em documento encaminhado à Presidência da Casa à época, a

Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados informou que “após examinar a matéria,

opina, na impossibilidade de execução de todos os procedimentos materiais, pelo acolhimento do

Projeto de Lei de Iniciativa Popular”11. Por fim, a Câmara atribuiu a autoria desse projeto a um

parlamentar, que foi considerado o primeiro signatário da lista de subscritores da proposição.

Em segundo lugar, cabe analisar os resultados da pesquisa referente às propostas de

emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. Os resultados gerais dessa parte da pesquisa

geraram diferentes quantidades de PECs entre si (9, 20 e 11 proposições, respectivamente).

Porém, a partir da leitura de suas ementas, observou-se que apenas as PECs de nos 340, de 1996;

2, de 1999; 194 e 201, ambas de 2003, explicitavam a intenção de alterar o § 2º do art. 61 da

Constituição Federal (Anexo J). Portanto, essas foram incluídas na discussão a seguir.

Em 26 de março de 1996, a Proposta de Emenda à Constituição nº 340, de 199612,

subscrita por 186 deputados, iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados com o escopo de

dar “nova redação ao parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal, dispondo que a iniciativa

popular possa ser exercida por, no mínimo, o mesmo número de eleitores necessários para eleger

um deputado federal no Estado”.

Da justificação da citada proposta, extrai-se que:

                                                          
11 Documento publicado no Diário do Congresso Nacional (DCN), Seção I, de 8/4/1992, p. 6.359.
12 Publicada no Diário da Câmara dos Deputados (DCD), Ano LI – nº 66, de 17/4/1996, p. 9.752 a 9.754.
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se um Deputado Federal, representado apenas por 20.000 ou 30.000 eleitores de um
determinado Estado[sic] pode propor qualquer projeto de lei, por que são precisos
mais de 800.000 de vários Estados para apresentarem um projeto de lei?

Por vezes o tema da proposição interessa apenas a um ou dois Estados, até por
diferenças climáticas, geográficas e/ou sociais, situação típica de um país com
proporções continentais como o Brasil. Em tais circunstâncias, como lograr o apoio
de cinco Estados nos percentuais exigidos pela Constituição?

Depreende-se dessas informações que essa proposta pretendia reduzir

significativamente o quórum mínimo de assinaturas para a apresentação de projeto de lei de

iniciativa popular, bem como suprimir a exigência de que tais assinaturas fossem distribuídas por

pelo menos cinco estados da Federação.

No que se refere à tramitação da PEC nº 340, de 1996, na Câmara dos Deputados, é

pertinente dizer que a proposta tramitou por quase duas legislaturas inteiras (de 26/3/1996 a

31/1/2003) sem obter qualquer êxito, exceto o parecer do seu relator na então Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação (cuja denominação foi alterada em 2004 para Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania) pela admissibilidade da matéria, em 26/4/2002. No período

de aproximadamente dezenove meses em que a matéria tramitou nessa Comissão após a

manifestação do relator, o Colegiado não deliberou sobre ela. Após ser arquivada pela segunda

vez em virtude do encerramento de legislatura, a proposta não foi desarquivada nos 180 primeiros

dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüente, em 2003. Logo, seu

arquivamento adquiriu o status de definitivo, nos termos do art. 105 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados.

Contudo, a oportunidade de se discutir a redução da quantidade mínima de

assinaturas necessárias para a iniciativa popular de um por cento do eleitorado nacional para o

equivalente ao número de eleitores correspondente ao quociente eleitoral mínimo exigido para a

eleição de um deputado federal no estado ou no Distrito Federal ressurgiu em 11 de novembro de

2003, por meio da Proposta de Emenda à Constituição nº 194, de 2003.
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Antes, porém, de se expor mais detalhes dessa proposta, é pertinente apresentar

informações sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº 2, de 199913, que dá nova redação ao

§ 2º do art. 61 da Constituição Federal.

A Secretária-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados confirmou a assinatura de 172

deputados à PEC nº 2, de 1999, apresentada em 2 de março daquele ano – a segunda PEC

oferecida à Casa na 51ª Legislatura (1999 a 2002).

O texto original da proposta em alusão propunha a seguinte redação para o § 2º do

art. 61 da Constituição Federal:

Art. 61 ........................................................................................................

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, meio por cento do eleitorado
nacional ou por confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional que
representem este número, individualmente ou por meio de associação a outras.

Conquanto essa proposta, assim como a PEC nº 340, de 1996, pretendesse retirar

alguns entraves à apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, suas pretensões eram um

tanto quanto diferentes, conforme excertos da justificação da PEC nº 2, de 1999, a seguir

transcritos.

Nessa esteira, propomos que o número de assinaturas seja reduzido pela metade,
passando a perfazer meio por cento do eleitorado nacional ou, nos dias atuais,
aproximadamente, quinhentas mil assinaturas, abrindo-se, ainda, a possibilidade de
maior participação de organizações sindicais e associações de classe que
representem esses eleitores, nos moldes do que prevê o texto constitucional em
vigor, no que tange à propositura de ações diretas de inconstitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal (art. 103, inciso IX) e mandados de segurança coletivos
(art. 5º, LXX, b).

Sugerimos, ademais, a possibilidade de que, no caso das confederações sindicais ou
das entidades de classe de âmbito nacional, o número mínimo de assinaturas possa
ser alcançado por meio da associação a outras de mesmo caráter.

Por fim, encaminhamos no escopo da presente Proposta de Emenda Constitucional a
supressão da exigência de representatividade do eleitorado em pelo menos cinco

                                                          
13 O texto da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 1999, encontra-se publicado, juntamente com o parecer da
então Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, no Diário da Câmara dos Deputados (DCD), Ano LIV – nº
108, de 17/6/1999, p. 28.281 e 28.286.
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Estados, eis que se trata tão-somente de iniciativa de lei, sendo certo que, em sua
tramitação no Congresso Nacional, caberá à Câmara dos Deputados, Casa dos
representantes do povo, e ao Senado Federal, Câmara dos representantes dos
Estados e do Distrito Federal, a preservação dos interesses da Federação.

Por um lado, a intenção da PEC nº 2, de 1999, parece moderada, comparativamente à

da PEC nº 340, de 1996, ao propor a redução do número de assinaturas para a apresentação de

projeto de lei de iniciativa popular à metade do um por cento previsto constitucionalmente. Por

outro lado, mostra-se ousada na pretensão de conferir às confederações e às entidades de classe

de âmbito nacional o direito de exercer a iniciativa popular quando representarem,

individualmente ou mediante associação com outra(s), meio por cento do eleitorado nacional.

Em pouco mais de três meses de tramitação, a PEC nº 2, de 1999, recebeu parecer da

então CCJR pela admissibilidade. Todavia, esse fato não pode ser considerado como uma

vantagem na tramitação dessa proposta em relação à da PEC nº 340, de 1996, pois, apesar de, em

18 de junho de 1999, ter sido editado o Ato da Presidência para constituir Comissão Especial

(CESP) destinada a proferir parecer à PEC nº 2, de 1999, a instalação da CESP não aconteceu ao

longo de sete anos e meio.

No que diz respeito ao arquivamento e desarquivamento referentes ao término e

início de legislaturas, essa proposta foi arquivada em 31/1/2003 e desarquivada em 13/3/2003.

Essa PEC foi novamente arquivada por idêntica razão, em 31/1/2006, data de encerramento da

52ª Legislatura. Em 8/2/2007, a primeira subscritora da proposta apresentou requerimento,

fundamentado no parágrafo único do art. 105 do Regimento, em favor do desarquivamento dessa

proposta e de outras proposições de sua autoria.

Aspecto que merece destaque no que tange à PEC nº 2, de 1999, refere-se à relação

entre a pretensão de conferir às confederações e às entidades de classe de âmbito nacional o

direito de exercer a iniciativa popular e a criação da Comissão de Legislação Participativa da

Câmara dos Deputados, cujo objetivo principal é receber sugestões de iniciativa legislativa de

entidades organizadas da sociedade.

Após essa exposição sobre a PEC nº 2, de 1999, cabe retomar a discussão sobre a

idéia de a iniciativa popular ser exercida pela quantidade de eleitores equivalente ao quociente
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eleitoral mínimo exigido para a eleição de um deputado federal no estado ou no Distrito Federal.

Isso significa, então, considerar a Proposta de Emenda à Constituição nº 194, de 2003.

As assinaturas de 178 deputados garantiram a apresentação da PEC nº 194, de 2003,

que dá nova redação ao § 4º do art. 27, ao inciso XIII do art. 29 e ao § 2º do art. 61, todos da

Constituição Federal, dispondo sobre a iniciativa popular de lei. A ementa dessa proposta revela

que ela possuía escopo mais amplo do que o da PEC nº 340, de 1996, pois pretendia estabelecer

expressamente na Constituição Federal a equivalência entre a quantidade de eleitores necessária

para o exercício da iniciativa popular, no âmbito federal, estadual/distrital e municipal, e o

quociente eleitoral utilizado na circunscrição para a eleição de deputado federal, deputado

estadual/distrital e vereador, respectivamente, para o mandato na legislatura em que se exerça tal

iniciativa. Cumpre esclarecer que quociente eleitoral equivale ao número mínimo de votos

requeridos para a eleição de candidatos em determinada circunscrição.

No âmbito federal, tal proposta pretendia, por um lado, suprimir a exigência de que as

assinaturas fossem distribuídas por pelo menos cinco estados com quórum mínimo em cada um

desses, e, por outro lado, admitir assinaturas de eleitores de vários estados ou do Distrito Federal,

caso em que se tomaria por base para o cálculo do número mínimo de assinaturas o domicílio

eleitoral da maioria dos subscritores.

É pertinente conferir a redação sugerida pela PEC nº 194, de 2003, para o § 2º do art.

61, bem como excerto da justificação da proposta.

PEC nº 194, de 2003, redação proposta para o art. 61, § 2º, da Constituição
Federal

Art. 61 .....................................................................................................................

§ 2º A iniciativa popular de lei pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei subscrito pelo número de eleitores correspondente,
naquela legislatura, ao quociente eleitoral mínimo exigido para a eleição de um
deputado federal no Estado ou no Distrito Federal, em que a maioria dos seus
subscritores tenha seu domicílio eleitoral.

Excerto da Justificação da PEC nº 194, de 2003

Ora, se o quociente eleitoral, divulgado pelos Tribunais Regionais Eleitorais,
delimita os parâmetros para a eleição de um Deputado Federal, que, de acordo com
o art. 61 da Constituição Federal, tem legitimidade para apresentar projetos perante
o Congresso Nacional, nada mais coerente que este mesmo parâmetro seja usado
como critério e condição para a iniciativa popular de lei.
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Em outras palavras, suponha-se que, nas eleições de 2006, o quociente eleitoral para

eleição de deputado federal que atuará na 53ª Legislatura (2007 a 2010) foi igual a 35.000 votos

no estado A e 70.000 votos no estado B. Nessa situação hipotética, a iniciativa popular na

Câmara dos Deputados poderá ser exercida entre 1º de fevereiro de 2007 e 31 de janeiro de 2011

(datas correspondentes ao início e ao término da 53ª Legislatura) por apenas 35.000 eleitores,

desde que pelo menos 17.501 assinaturas sejam de eleitores com domicílio eleitoral no estado A.

Caso a maioria dos subscritores possua domicílio eleitoral no estado B, o projeto de lei de

iniciativa popular deverá ser subscrito por, no mínimo, 70.000 eleitores.

Ademais, considerando-se que o número de votos necessários para a eleição de um

deputado estadual em cada um desses dois estados correspondeu, respectivamente, a 10.000 e

20.000 votos, a iniciativa popular de lei poderá ser exercida, na Assembléia Legislativa

correspondente, por 10.000 eleitores do estado A e por 20.000 eleitores do estado B. O mesmo

raciocínio se aplica à iniciativa popular no Distrito Federal e nos municípios.

Tramita conjuntamente com essa proposta a PEC nº 201, de 2003, que também

pretende reduzir a quantidade de assinaturas necessárias para o exercício da iniciativa popular de

lei. A despeito da correlação temática entre as duas propostas e de ambas objetivarem reduzir a

exigência de assinaturas para a iniciativa popular, as pretensões apresentam algumas diferenças

que merecem ser ressaltadas.

PEC nº 201, de 2003, redação proposta para o art. 61, § 2º da Constituição
Federal

Art. 61 ........................................................................................................................

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, o número de eleitores
resultante da divisão do eleitorado nacional pelo número de Deputados Federais
eleitos, em cada legislatura.

Excerto da Justificação da PEC nº 201, de 2003

Nesse sentido, propomos que o número de assinaturas seja reduzido para aquele
correspondente à divisão do eleitorado nacional pelo número de deputados eleitos
para a Câmara Federal, o que corresponderia, hoje, a aproximadamente duzentos e
vinte e cinco mil eleitores, implicando redução substancial em relação à anterior
exigência.
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Sugerimos, ainda, que seja suprimida a exigência de representatividade do referido
eleitorado em pelo menos cinco Estados da Federação, uma vez que se trata tão-
somente de iniciativa de lei, sendo certo que, na tramitação do projeto no Congresso
Nacional, será avaliado tanto pela Câmara dos Deputados, Casa dos representantes
do povo brasileiro, quanto pelo Senado Federal, Câmara dos representantes dos
Estados e do Distrito Federal, que certamente preservarão os interesses da
Federação.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 201, de 2003, apresenta um redutor

intermediário entre o constante da PEC nº 194, de 2003 (e também da PEC nº 340, de 1996,

arquivada) e o da PEC nº 2, de 1999. Depreende-se das informações apresentadas que essa

proposta pretende reduzir significativamente o quórum mínimo de assinaturas para a

apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, bem como suprimir a exigência de que tais

assinaturas sejam distribuídas por pelo menos cinco estados da Federação.

Se considerarmos que o eleitorado nacional equivalia a aproximadamente 126

milhões de eleitores nas eleições de 2006, a iniciativa popular poderia ser exercida, nos termos da

PEC nº 201, de 2003, com assinaturas correspondentes a algo em torno de um quinto do

quantitativo de um por cento exigido pela redação original do § 2º do art. 61 da Constituição. Isso

significa que, se essa proposta tivesse prevalecido, a apresentação de projeto de lei na Câmara

dos Deputados dependeria da assinatura de 245.615 mil eleitores, ou seja, 0,19% do eleitorado

brasileiro.

No que tange à tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nos 194 e

201, ambas de 2003, observou-se certa equivalência com a tramitação das PECs nos 340, de 1996,

e 2, de 1999, ou seja, nenhuma dessas propostas logrou ter seu mérito apreciado em qualquer

instância parlamentar institucional da Câmara dos Deputados.

A seguir, transcrevem-se excertos do Parecer do Relator na Comissão de Constituição

e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados pela admissibilidade das Propostas de

Emenda à Constituição nos 194 e 201, ambas de 2003, em 17 de junho de 2004.

Ambas as Propostas ora analisadas têm como escopo tornar exeqüível a iniciativa
popular. Diminuem os rigores excessivos e tornam possível, tomados os devidos
cuidados, que ela seja exercida, efetivando assim mais um instrumento para a
democracia participativa ao lado do plebiscito e do referendo.
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Não nos cabe nesta Comissão examinar o mérito das proposições e definir qual será
o melhor critério a ser adotado para tornar efetiva a iniciativa popular. Cumpre-nos,
neste momento, atestar as condições de admissibilidade constitucional de ambas as
proposições e concluir que elas estão aptas a seguir o seu regular trâmite.

Nos dois anos e meio que se seguiram à apresentação desse parecer, a CCJC não

apreciou a matéria, o que implicou seu arquivamento ao final da 52ª Legislatura com base no art.

105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Entretanto, havia requerimento pleiteando

o desarquivamento das duas propostas no início da nova legislatura com base no parágrafo único

do referido dispositivo regimental e, portanto, essa matéria permanecia em condições de ser

apreciada pelo Congresso Nacional.

Examinamos até aqui propostas de emenda à Constituição referentes à iniciativa

popular apresentadas na Câmara dos Deputados. Nesse sentido, foram identificadas apenas quatro

propostas de autoria de um terço dos deputados. Contudo, a alteração do texto constitucional

pode ocorrer, também, por iniciativa de um terço dos senadores, do Presidente da República ou

de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,

cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros (CF, art. 60, I a III).

Em relação a propostas de emenda à Constituição em tramitação no Senado Federal

referentes à iniciativa popular de leis prevista no § 2º do art. 61 da Constituição Federal, a

pesquisa feita pelo assunto “iniciativa popular” apresentou como resultado apenas a PEC nº 91,

de 2003, cuja análise de seu teor e tramitação são apresentadas a seguir e, também, a PEC nº 26,

de 2006, que “Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Constituição Federal, para disciplinar a

autorização de referendo e a convocação de plebiscito mediante iniciativa popular”. Esta, por não

pretender alterar o § 2º do art. 61 da CF, não foi considerada na análise. Por sua vez, pesquisado

o assunto “61” (parâmetro utilizado para encontrar PECs que pretendessem alterar o art. 61 da

CF), obteve-se como resultado a PEC nº 91, de 2003, e, também, a PEC 1B, de 1/8/1995 (e sua

variação PEC 1A/1995, de 2/6/1999). Porém essa(s) PEC(s), que resultou(aram) na Emenda

Constitucional nº 32, de 2001 (adoção de medidas provisórias), pretendia(m) alterar diversos

artigos, porém, em relação ao art. 61, tinha(m) por objetivo modificar apenas parte do seu § 1º.

Logo, não se referia(m) à iniciativa popular prevista no § 2º do citado artigo e, por conseguinte,

não consta(m) nessa análise (Anexo L).
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A Proposta de Emenda à Constituição nº 91, de 2003, de iniciativa de 29 senadores,

teve o privilégio de avançar no processo legislativo além da fase a que chegaram as quatro

propostas apresentadas por deputados que examinamos nesta pesquisa, pois a PEC nº 91, de

2003, do Senado Federal, logrou êxito em ser apreciada por sua Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania14, que examinou tanto a admissibilidade quanto o mérito da proposta e

concluiu por sua aprovação em 3 de novembro de 2004.

Essa PEC, que “altera o § 2º do art. 61 da Constituição Federal, para dispor sobre as

formas de exercício da iniciativa popular das leis”, propunha em art. 1º:

Art. 1º O § 2º do art. 61 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 61. .......................................................................................................................

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida:

I - pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles;

II - pela apresentação de sugestão legislativa por associações e órgãos de classe,
sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos, à
comissão permanente de quaisquer das Casas do Congresso Nacional, constituída
exclusivamente para o exame da admissibilidade na forma que dispuser o respectivo
regimento.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 91, de 2003, do Senado Federal, não

pretende reduzir a quantidade mínima de assinaturas para o exercício da iniciativa popular nem

suprimir a exigência de sua distribuição por pelo menos cinco estados. A intenção dos senadores

consiste em constitucionalizar a previsão regimental de legislação participativa na elaboração das

leis, segundo a qual associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da

sociedade civil, exceto partidos políticos, podem apresentar sugestão legislativa a uma comissão

permanente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal criadas especificamente para julgar

sua admissibilidade. Referiam-se os autores, na verdade, à Comissão de Legislativa Participativa

                                                          
14 Enquanto, na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprecia apenas a
admissibilidade das propostas de emenda à Constituição, sendo o mérito examinado por uma Comissão Especial,
quando admitida a PEC, no Senado Federal, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é competente para
analisar tanto a admissibilidade quanto o mérito das propostas de emenda à Constituição (RICD, art. 202, caput e §
2º, e RISF, arts. 356 e 357).
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criada em ambas as Casas do Congresso Nacional. À época desta pesquisa, a comissão

permanente da Câmara dos Deputados que cumpria essa tarefa era a Comissão de Legislação

Participativa. No Senado Federal, desde 2005, a comissão com função equivalente é a Comissão

de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Trechos da justificação da proposta ajudam a

compreender essa intenção.

Há boas razões para o retorno contemporâneo ao recurso da participação direta do
cidadão [...]

Hoje é possível consultar um grande número de eleitores, sobre os mais variados
temas, em pouco tempo, a um custo irrisório. Daí a demanda de ampliar o número
dos mecanismos institucionais de democracia direta e o escopo de sua atuação.

Não se trata de substituir a democracia representativa, mas de fortalecê-la, por meio
da consulta direta à vontade popular, prevenindo assim a eventualidade da eclosão e
desenvolvimento de crises de legitimidade.

[...] passados 15 anos da promulgação da Carta Magna, Câmara e Senado criaram
comissão permanente - com fundamento no art. 58 da Constituição Federal - com o
objetivo de receber sugestão legislativa.

Tal prática foi adotada nas duas Casas do Congresso Nacional. Trata-se de acolher,
por meio de Comissão especificamente constituída para esse fim, sugestões
apresentadas por entidades científicas, culturais, associações e órgãos de classe, toda
entidade, enfim, organizada da sociedade civil, exceto partido político. Caso a
Comissão julgue a sugestão procedente, determina sua tramitação normal. Caso
contrário, a sugestão é recusada e arquivada.

Trata-se a presente proposição, portanto, de iniciativa no sentido de inserir no texto
constitucional, no seu devido lugar, um procedimento que hoje encontra abrigo nos
regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e que tem
constituído importante contribuição para o processo legislativo.

Quanto à tramitação dessa proposta no Senado, vale informar que: a) sua

apresentação ocorreu no dia 27 de novembro de 200315; b) o relator da matéria na CCJ emitiu

parecer em 27 de janeiro de 2004 pela aprovação da proposta; c) a Comissão deliberou sobre a

proposta quase dez meses depois (em 3 de novembro de 2004); d) desde 19 de novembro de

2004, a matéria aguarda sua inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Senado; e) por ter parecer

favorável da CCJ, a matéria continua a tramitar no Senado Federal, independentemente do

término da legislatura em 31/1/2007 (RISF, art. 332, IV).

                                                          
15 BRASIL. Senado Federal. DSF de 28/11/2003, p. 38.986 a 38.988.
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O parecer aprovado na CCJ do Senado reconheceu a admissibilidade da proposta e

em relação à análise do mérito da proposição concluiu:

Desse modo, a presente proposição tem o grande mérito de conferir guarida
constitucional a procedimento adotado pelas Casas do Parlamento, com salutar
beneficio para o processo legislativo.

Além disso, contribui para a afirmação das entidades da sociedade civil como meios
de expressão e coordenação da vontade popular, tal como já ocorre com legitimação
das associações e sindicatos para impetração de mandato de segurança coletivo (art.
5º, LXII, b, da CF) e ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103,
IX, da CF).

Assim, vale concluir que a dinâmica política exige a ampliação e fortalecimento dos
institutos que possibilitem a participação mais direta do povo e das entidades da
sociedade civil nas decisões adotadas no Congresso Nacional, conferindo-lhe maior
legitimidade e sintonia com a vontade popular, direção para a qual está voltada a
presente proposição.16

Sem avaliar o mérito das idéias constantes dessas propostas de emenda à

Constituição, deve-se ressaltar, porém, que o elevado número de assinaturas de eleitores

requerido para a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular é apenas um dos fatores que

tendem a obstar o seu exercício.

Por exemplo, o PL nº 2.710, de 1992, foi apresentado à Câmara dos Deputados com

mais de 800.000 assinaturas de eleitores distribuídos por dezessete estados da Federação e pelo

Distrito Federal, ou seja, projeto apresentado por cidadãos com quantidade de assinaturas de

eleitores que, à época, provavelmente equivalia ao percentual mínimo constitucional e, ainda, se

referiam a eleitores cuja distribuição pelos estados era três vezes superior ao previsto na CF.

Nesse caso, o insuperável óbice para se reconhecer a iniciativa popular parece ter sido a

impossibilidade de conferência das assinaturas.

Nesse sentido, vale esclarecer que, em relação ao registro de estatutos partidários no

Tribunal Superior Eleitoral, os partidos devem comprovar o apoiamento de eleitores

correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na última eleição geral para a

Câmara dos Deputados e sua distribuição por pelo menos nove estados (ou Distrito Federal), com

um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles, conforme
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consta no § 1º do art. 7º da Lei nº 9.096, de 1995, que dispõe sobre partidos políticos,

regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.

Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil,
registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter
nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de
eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na
última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em
branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um
mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um
deles. (grifamos)

Apesar dessas exigências legais, existiam, em fevereiro de 2007, 28 partidos

registrados no TSE (Anexo M). Alguns deles contavam com o apoiamento de mais de um milhão

de eleitores, conforme demonstra a tabela a seguir.

Consulta Filiação Partidária
Pesquisa Brasil - Fevereiro / 2007

Partido Eleitores
PMDB 2.036.242
PSDB 1.096.263

PT 1.046.733
Fonte: http://www.tse.gov.br

                                                                                                                                                                                           
16 BRASIL. Senado Federal. DSF, de 19/11/2004, p. 36.880 a 36.883. Disponível em
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/pdf/18112004/36880.pdf>. Acesso em 23/2/2007.
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A tabela 2 reúne dados referentes às sugestões aprovadas pela CLP e convertidas em

projeto de lei: sigla, número e ano; data de apresentação, data de aprovação pela Comissão;

tempo de sua apreciação na CLP; sigla, número e ano dos projetos de lei oriundos das sugestões

aprovadas e data de apresentação desses projetos na Câmara.

Tabela 2 – Tempo de tramitação das sugestões convertidas em projetos de autoria da CLP

TOTAL SUG. DATA DE ENTRADA DATA DE
APROVAÇÃO

TEMPO DE
TRAMITAÇÃO

(em dias corridos)

PROJETO DE LEI
ORIGINADO

e data de apresentação

1. 1/2001 5/9/2001 24/10/2001 49
PL 5.828/2001

4/12/2001

2. 2/2001 13/9/2001 14/3/2002 182
PLP 294/2002

18/3/2002

3. 3/2001 18/9/2001 15/5/2002 239
PLP 311/2002

22/5/2002

4. 4/2001 19/9/2001 13/12/2001 85
PLP 270/2001

13/12/2001

5. 6/2001 26/9/2001 15/5/2002 231
PL 6.843/2002

22/5/2002

6. 12/2001 8/11/2001 10/4/2002 153
PL 6.548/2002

12/4/2002

7. 13/2001 14/11/2001 13/11/2002 364
PL 7.366/2002

21/11/2002

8. 16/2001 20/11/2001 14/3/2002 114
PLP 294/2002

18/3/2002

9. 17/2001 20/11/2001 10/12/2002 385
PL 2.848/2003

23/12/2003

10. 20/2001 12/12/2001 8/5/2002 147
PL 6.775/2002

13/5/2002

11. 22/2001 19/12/2001 4/6/2003 532
PL 1.220/2003

6/6/2003

12. 23/2001 19/12/2001 14/5/2003 511
PL 1.058/2003

21/5/2003

13. 25/2002 12/3/2002 15/5/2002 64
PL 6.842/2002

22/5/2002

14. 26/2002 12/3/2002 8/5/2002 57
PL 6.774/2002

13/5/2002

15. 35/2002 12/3/2002 13/11/2002 246
PL 7.367/2002

21/11/2002

16. 37/2002 12/3/2002 19/6/2002 99
PL 7.066/2002

1º/7/2002

17. 38/2002 20/3/2002 19/6/2002 91
PLP 327/2002

1º/7/2002

18. 40/2002 25/3/2002 20/8/2002 148
PL 1.974/2003

12/9/2003

19. 42/2002 3/4/2002 19/6/2002 77
PLP 328/2002

1º/7/2002

20. 43/2002 3/4/2002 26/6/2002 84
PL 7.069/2002

4/7/2002
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TOTAL SUG. DATA DE ENTRADA DATA DE
APROVAÇÃO

TEMPO DE
TRAMITAÇÃO

(em dias corridos)

PROJETO DE LEI
ORIGINADO

e data de apresentação

21. 44/2002 8/4/2002 11/12/2002 247
PL 7.497/2002

18/12/2002

22. 46/2002 16/4/2002 24/4/2003 373
PL 957/2003

8/5/2003

23. 47/2002 17/4/2002 26/6/2002 70
PL 7.070/2002

4/7/2002

24. 48/2002 17/4/2002 24/4/2003 372
PL 958/2003

8/5/2003

25. 49/2002 25/4/2002 14/4/2004 720
PL 3.381/2004

15/4/2004

26. 55/2002 6/5/2002 13/11/2002 191
PL 7.368/2002

21/11/2002

27. 56/2002 6/5/2002 11/12/2002 219
PL 7.498/2002

18/12/2002

28. 57/2002 6/5/2002 19/6/2002 44
PL 7.067/2002

1º/7/2002

29. 59/2002 8/5/2002 24/4/2003 351
PL 959/2003

8/5/2003

30. 63/2002 1º/7/2002 13/11/2002 135
PL 7.369/2002

21/11/2002

31. 65/2002 1º/7/2002 13/11/2002 135
PL 7.364/2002

21/11/2002

32. 67/2002 1º/7/2002 13/11/2002 135
PL 7.365/2002

21/11/2002

33. 72/2002 6/8/2002 20/8/2003 379
PL 1.974/2003

12/9/2003

34. 73/2002 6/8/2002 4/12/2002 120
PL 7.432/2002

6/12/2002

35. 74/2002 26/9/2002 11/12/2002 76
PL 7.499/2002

18/12/2002

36. 76/2002 26/9/2002 4/12/2002 69
PL 7.433/2002

6/12/2002

37. 78/2002 26/9/2002 11/6/2003 258
PL 1.308/2003

18/6/2003

38. 79/2002 23/10/2002 20/8/2003 301
PL 1.974/2003

12/9/2003

39. 80/2002 23/10/2002 8/10/2003 350
PL 2.314/2003

15/10/2003

40. 81/2002 23/10/2002 15/12/2004 784
PL 4.715/2004

22/12/2004

41. 83/2002 20/12/2002 24/4/2003 125
PL 959/2003

8/5/2003

42. 2/2003 10/2/2003 20/8/2003 191
PL 1.971/2003

12/9/2003

43. 3/2003 10/2/2003 10/12/2003 303
PL 2.849/2003

23/12/2003

44. 11/2003 13/3/2003 11/6/2003 90
PLP 63/2003

18/6/2003

45. 22/2003 26/3/2003 4/6/2003 70
PL 1.221/2003

6/6/2003

46. 23/2003 26/3/2003 8/10/2003 196
PL 2.311/2003

15/10/2003
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TOTAL SUG. DATA DE ENTRADA DATA DE
APROVAÇÃO

TEMPO DE
TRAMITAÇÃO

(em dias corridos)

PROJETO DE LEI
ORIGINADO

e data de apresentação

47. 24/2003 26/3/2003 20/8/2003 147
PL 1.972/2003

12/9/2003

48. 26/2003 2/4/2003 29/10/2003 210
PL 2.443/2003

6/11/2003

49. 28/2003 2/4/2003 4/6/2003 63
PL 1.222/2003

6/6/2003

50. 29/2003 2/4/2003 14/5/2003 42
PL 1.059/2003

21/5/2003

51. 32/2003 8/4/2003 4/6/2003 57
PL 1.223/2003

6/6/2003

52. 33/2003 15/4/2003 8/10/2003 176
PL 2.312/2003

15/10/2003

53. 35/2003 15/4/2003 20/8/2003 127
PL 1.973/2003

12/9/2003

54. 43/2003 17/6/2003 8/10/2003 113
PL 2.313/2003

15/10/2003

55. 51/2003 30/10/2003 12/5/2004 195
PL 3.609/2004

19/5/2004

56. 52/2003 7/11/2003 14/4/2004 159
PL 3.380/2004

15/4/2004

57. 54/2003 11/11/2003 10/12/2003 29
PL 2.850/2003

23/12/2003

58. 55/2003 13/11/2003 14/4/2004 153
PL 3.379/2004

15/4/2004

59. 57/2003 8/12/2003 14/4/2004 128
PL 3.378/2004

15/4/2004

60. 61/2004 18/5/2004 15/12/2004 211
PL 4.928/2005

21/3/2005

61. 70/2004 8/6/2004 15/12/2004 190
PL 4.714/2004

22/12/2004

62. 71/2004 15/6/2004 15/12/2004 183
PL 4.717/2004

22/12/2004

63. 76/2004 14/9/2004 15/12/2004 92
PL 4.716/2004

22/12/2004

64. 80/2004 19/10/2004 8/6/2005 232
PL 5.462/2005

17/6/2005

65. 82/2004 9/11/2004 11/5/2005 183
PL 5.217/2005

12/5/2005

66. 84/2004 23/11/2004 15/12/2004 22
PL 4.718/2004

22/12/2004

67. 89/2005 1/2/2005 24/8/2005 204
PL 5.850/2005

1º/9/2005

68. 99/2005 5/5/2005 3/5/2006 363
PL 7.006/2006

10/5/2006

69. 100/2005 11/5/2005 24/8/2005 105
PL 5.851/2005

1º/9/2005

70. 102/2005 2/6/2005 26/4/2006 328
PL 6.997/2006

4/5/2006

71. 106/2005 27/6/2005 14/12/2005 170
PL 6.564/2006

30/1/2006

72. 117/2005 27/6/2005 9/11/2005 135
PL 6.265/2005

25/11/2005
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TOTAL SUG. DATA DE ENTRADA DATA DE
APROVAÇÃO

TEMPO DE
TRAMITAÇÃO

(em dias corridos)

PROJETO DE LEI
ORIGINADO

e data de apresentação

73. 122/2005 27/6/2005 9/11/2005 135
PL 6.266/2005

25/11/2005

74. 128/2005 31/8/2005 10/5/2006 252
PL 7.076/2006

18/5/2006

75. 131/2005 20/10/2005 10/5/2006 202
PL 7.077/2006

18/5/2006

76. 136/2005 20/10/2005 10/5/2006 202
PL 7.078/2006

18/5/2006

77. 138/2005 20/10/2005 10/5/2006 202
PL 7.079/2006

18/5/2006

78. 143/2005 20/10/2005 10/5/2006 202
PL 7.080/2006

18/5/2006

79. 149/2005 20/10/2005 10/5/2006 202
PL 7.081/2005

18/5/2006

80. 150/2005 20/10/2005 4/4/2006 166
PL 6.998/2006

4/5/2006

81. 178/2005 16/12/2005 7/6/2006 173
PL 7.292/2006

5/7/2006

82. 195/2006 21/2/2006 2/8/2006 162
PL 7.398/2006

2/8/2006

83. 199/2006 31/3/2006 7/6/2006 68
PL 7.293/2006

5/7/2006

84. 205/2006 31/3/2006 7/6/2006 68
PL 7.294/2006

5/7/2006

85. 225/2006 25/5/2006 8/11/2006 167
PL 7.587/2006

23/11/2006

A partir das datas de entrada e de aprovação das sugestões convertidas em projetos de

lei, calculou-se para cada uma delas o tempo de tramitação em dias corridos. Em seguida, foram

realizadas análises de média, desvio-padrão, mínimo e máximo de tempo gasto pela Comissão de

Legislação Participativa para transformar sugestão em projeto de lei. A média aritmética do

tempo gasto para essa transformação pela CLP foi de 192,70 dias, e o desvio-padrão foi de

127,12 dias. O menor tempo de tramitação foi de 22 dias, e o maior, de 784 dias. Observou-se um

alto desvio-padrão da amostra nessa variável, indicando uma grande heterogeneidade da amostra

em relação ao tempo de tramitação.

Média
Desvio-
padrão

Mínimo Máximo

192,7059 137,1191 22 784

O desvio-padrão elevado pode ser conseqüência dos períodos de recessos

parlamentares ou de convocação extraordinária do Congresso Nacional, pois tais períodos não
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foram subtraídos da contagem. No primeiro caso, a contagem dos prazos de tramitação é

suspensa. Na segunda situação, apenas as matérias constantes da pauta de convocação podem ser

apreciadas e, por conseguinte, não se computam os prazos para as matérias não incluídas na

pauta. Nesse sentido, quanto maior o tempo de tramitação de uma sugestão, maiores as

possibilidades de estarem incluídos dias em que a CLP não podia deliberar.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

À guisa de conclusão deste trabalho, cumpre apresentar algumas considerações a

respeito da participação da sociedade na elaboração das leis.

Quanto à vivência democrática, pode-se concluir que a experiência da sociedade

brasileira com os institutos de democracia é, ainda, principiante e, em maior medida, teórica.

Nessa ausência de maturidade democrática prática, reside uma das principais dificuldades para a

participação popular na iniciativa das leis.

No que tange à iniciativa popular de leis, identificou-se haver divergência entre os

autores estudados neste trabalho quanto à existência de lei(s) ou de projeto(s) de lei de iniciativa

popular, nos termos do § 2º do art. 61 da Constituição.

Nesse sentido, os resultados desta pesquisa mostraram que, no âmbito federal, desde

a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, até o encerramento da 52ª Legislatura,

em 31 de janeiro de 2007, nenhum projeto de lei ordinária ou complementar que tenha sido

apresentado com fundamento no § 2º do art. 61 da Constituição tramitou no Congresso Nacional

sem que a sua autoria fosse atribuída, no mínimo, a um representante do povo eleito para a

Câmara dos Deputados ou ao Presidente da República.

Dessa forma, as Leis nos 8.930, de 1994; 9.840, de 1999; e 11.124, de 2005, não

podem ser consideradas, a rigor, como de iniciativa popular. Os projetos que originaram essas

Leis – PL nº 4.146, de 1993; PL nº 1.517, de 1999; e PL nº 2.710, de 1992, respectivamente –

tiveram sua iniciativa na Câmara dos Deputados validada a partir da assinatura de seu texto por

um deputado ou pelo Presidente da República.

A despeito dessas conclusões, impende ressaltar que a sociedade brasileira ofereceu

enorme contribuição à elaboração dessas leis, bem como ao processo de democratização do País.

A partir de demandas sociais existentes no corpo da sociedade, cidadãos e organizações sociais se

mobilizaram, redigiram projetos, saíram às ruas, colheram centenas de milhares de assinaturas do

povo, atraíram a atenção da mídia impressa, sonora e televisiva e, por conseguinte, a atenção de

diversas autoridades do País, dentre as quais encontravam-se parlamentares da época e o então

Presidente da República, que acabaram por assumir a idéia.
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No Brasil, o Parlamento não está obrigado a converter em lei o projeto de iniciativa

popular, pois esse instituto, no ordenamento jurídico pátrio, se limita à apresentação à Câmara

dos Deputados de projeto de lei subscrito por cidadãos, nos termos constitucionais. Desse ponto

de vista, ainda que no aspecto formal a iniciativa popular se resuma a tentativas de seu exercício

no âmbito federal, deve-se considerar o êxito dessas iniciativas (ou tentativas de iniciativa, para

os formalistas), que se consumaram em novas leis de interesse social para o País.

Cabe ressaltar que as inúmeras barreiras postas perante a sociedade para o exercício

de tão importante prerrogativa constitucional conferida ao povo brasileiro tendem a desestimular

a utilização desse instituto e, assim, transformá-lo em instrumento nominal dos cidadãos.

Em relação às propostas de alteração do texto constitucional que tinham por objetivo

reverter essa realidade, vale observar que, a partir das idéias constantes das PECs nos 340, de

1996, e 194 e 201, ambas de 2003, pode-se construir o seguinte silogismo:

Premissa X: determinada quantidade de eleitores de um estado ou do Distrito Federal

é suficiente para eleger um deputado federal que represente o povo daquela unidade da

Federação.

Premissa Y: qualquer deputado eleito, diplomado e empossado detém,

individualmente, competência para apresentar projetos de lei sobre quaisquer assuntos,

ressalvadas as matérias cuja iniciativa a Constituição Federal reservou a outro(s) legitimado(s).

Conclusão: a iniciativa popular de lei, que se resume à apresentação de projeto de lei

à Câmara dos Deputados, pode ser exercida pela quantidade mínima de eleitores de um único

estado ou do Distrito Federal que equivalha ao número mínimo de votos necessário para a eleição

de um deputado federal na circunscrição respectiva.

Na impossibilidade de se avaliar, nesta pesquisa, o mérito das idéias constantes do

silogismo acima apresentado, deve-se ressaltar que o elevado número de assinaturas de eleitores

requerido para a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular é apenas um dos fatores que

tendem a obstar o seu exercício. Por exemplo, o PL nº 2.710, de 1992, foi apresentado à Câmara

dos Deputados com mais de 800.000 assinaturas de eleitores distribuídos por dezessete estados da

Federação e pelo Distrito Federal, ou seja, projeto apresentado por cidadãos com quantidade de

assinaturas de eleitores que, à época, provavelmente equivalia ao percentual mínimo

constitucional e, ainda, se referia a eleitores cuja distribuição pelos estados era três vezes superior
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ao previsto na CF. Nesse caso, o insuperável óbice para se reconhecer a iniciativa popular parece

ter sido a impossibilidade de conferência das assinaturas.

Dentre as PECs analisadas neste trabalho, extraem-se três propostas de redução da

quantidade de assinaturas: 1) meio por cento do eleitorado nacional; 2) aproximadamente dois

décimos por cento do eleitorado nacional, ou seja, o quociente resultante da divisão do eleitorado

nacional pelo número de cadeiras na Câmara; 3) menos de um décimo por cento do eleitorado

nacional, ou seja, a quantidade de eleitores que correspondam ao quociente partidário para a

Câmara dos Deputados no estado ou no Distrito Federal, conforme a predominância das

assinaturas.

No entanto, a aparente inércia que se constatou na tramitação dessas propostas pode

ser um sinal do interesse que o Congresso Nacional possui em relação ao assunto. Ademais, caso

os parlamentares pretendam viabilizar o exercício da iniciativa popular, é recomendável que se

disponibilizem mecanismos que permitam verificar o cumprimento das exigências

constitucionais, sem os quais a redução da quantidade de assinaturas requeridas não será

suficiente para validar, nos termos constitucionais, a apresentação à Câmara dos Deputados de

projetos de lei de iniciativa popular, a exemplo do que ocorreu com o PL nº 2.710, de 1992.

Nesse sentido, poder-se-iam tomar por base os procedimentos referentes ao registro

de estatuto partidário no Tribunal Superior Eleitoral, pois, conquanto as exigências para tal

registro se assemelhem às da iniciativa popular, 28 partidos, alguns deles comprovando o

apoiamento de mais de um milhão de eleitores, constam registrados no TSE.

Um outro ponto que se evidenciou foi que a idéia contida na PEC nº 91, de 2003, do

Senado Federal, se aproximava da que constava da PEC nº 2, de 1999, da Câmara dos Deputados.

Enquanto esta pretendia conferir à confederação sindical ou à entidade de classe de âmbito

nacional que representem meio por cento do eleitorado nacional, individualmente ou mediante

associação a outras, a legitimidade para apresentar projeto de lei de iniciativa popular, aquela

tinha a intenção de constitucionalizar a prerrogativa que os Regimentos da Câmara e do Senado

conferem às organizações sociais para apresentarem sugestões legislativas em uma de suas

comissões permanentes.

Nesse sentido, é interessante observar que ambas as PECs têm relação com a

Comissão de Legislação Participativa. Enquanto a primeira precedeu à criação da comissão e,
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portanto, pode ser um das causas que a ensejaram, a segunda sucedeu à existência da CLP e

pretendeu constitucionalizar a participação da sociedade organizada nos moldes desenhados por

essa comissão. Um outro ponto a destacar refere-se ao tipo de participação e à magnitude das

entidades organizadas mencionadas nessas duas propostas. Enquanto a PEC nº 2, de 1999, tem

como escopo estender a iniciativa popular a entidades organizadas de âmbito nacional, a PEC nº

91, de 2003, tem a intenção de inserir no texto constitucional o direito de quaisquer organizações

sociais apresentarem sugestões legislativas a uma comissão permanente de cada uma das Casas

do Congresso Nacional criada para essa finalidade.

No primeiro caso, há uma preocupação com a representatividade das organizações

sociais, pois não basta representar meio por cento do eleitorado nacional, deve-se, também, ter

caráter nacional. Essas preocupações se justificam ainda mais pelo tipo de poder que será

conferido a tais entidades: iniciativa popular. No segundo caso, não se verificou preocupação

alguma com a representatividade das entidades sociais, ou seja, assim como ocorre nas comissões

já existentes, o direito constitucional de oferecer sugestão legislativa seria conferido a qualquer

das organizações sociais mencionadas no texto da proposta, independentemente do número de

cidadãos que representa ou de seu caráter local, estadual, regional ou nacional. Se tanto a

apresentação de projeto de lei de iniciativa popular quanto o oferecimento de sugestão legislativa

a uma comissão parlamentar têm o condão de alavancar a discussão de determinadas matérias no

Congresso Nacional e podem resultar em lei, a representatividade das organizações sociais deve

ser cuidadosamente (re)analisada em ambos os casos.

Em relação à atuação da Comissão de Legislação Participativa e sua possível

contribuição à participação da sociedade na elaboração das leis, verificou-se que a CLP

contribuiu para que organizações sociais com sede no Distrito Federal ou em um dos seguintes

estados da Federação: Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Goiás (GO),

Minas Gerais (MG), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio

Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE) e São Paulo (SP) apresentassem, por meio

de sugestões legislativas, demandas de legislação.

A Comissão de Legislação Participativa, ao longo dos cinco anos e meio de sua

existência, apreciou quase metade das 484 sugestões recebidas e concluiu pela aprovação de
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14417 dessas, ou seja, examinou e deliberou aproximadamente 44% das sugestões recebidas e

aprovou o equivalente a cerca de 30% do total dessas demandas da sociedade. Acrescente-se, por

pertinente, que, dos 81 projetos (75 de lei ordinária e 6 de lei complementar) apresentados pela

CLP em decorrência da aprovação de sugestão legislativa, um já foi transformado em norma

jurídica: Lei nº 11.419, de 2006, oriunda do PL nº 5.828, de 2001, que, por sua vez, é originário

da SUG nº 1, de 2001, de autoria de entidade organizada da sociedade.

A despeito desses resultados, os dados fornecidos pelo Anuário Estatístico de 2005 da

Câmara dos Deputados permitiram constatar que, nesse ano, a Comissão de Legislação

Participativa obteve baixo desempenho na apreciação de proposições, se considerado o

comparativo estatístico referente à apreciação de proposições por comissão. Contudo, esses dados

são insuficientes para se avaliar o desempenho da Comissão. Nesse sentido, seria recomendável

uma comparação com o resultado alcançado pelas demais comissões permanentes da Câmara dos

Deputados em cada ano.

A despeito de os prazos regimentais serem computados em sessões ordinárias da

Câmara efetivamente realizadas e o Regulamento da CLP prever o prazo de cinco sessões para

apreciação de sugestão, é indubitável que o tempo médio que a Comissão de Legislação

Participativa necessitou para transformar sugestões legislativas em projetos de lei – 192,70 dias

corridos – é excessivamente superior ao tempo previsto tanto para a apreciação de sugestão

quanto para a tramitação de qualquer matéria em uma comissão da Câmara.

A quantidade de aproximadamente um terço de cadeiras da CLP não ocupadas nos

últimos anos por representantes dos partidos que a elas têm direito pelo princípio da

proporcionalidade partidária bem como a média de presença de deputados nas suas reuniões são

variáveis que podem ter implicações no desempenho da Comissão na apreciação de sugestões.

Tais variáveis poderão ser utilizadas em futuros estudos sobre a atuação da CLP, assim como

naqueles em que se pretenda avaliar o interesse parlamentar na participação da sociedade na

iniciativa das leis.

Finalmente, pode-se concluir que o processo de democratização caminha lentamente

em nosso País, o instituto de iniciativa popular carece de mecanismos que permitam sua

                                                          
17 Apesar da divergência referente ao número de sugestões aprovadas constante do Relatório de Atividades de 2006
da CLP, optou-se por considerar, na conclusão desta pesquisa, 144 sugestões aprovadas, pois esta quantidade foi
verificada mais de uma vez no referido relatório.
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concretização formal, e a Comissão de Legislação Participativa contribuiu para a participação da

sociedade na elaboração legislativa por meio do artifício da sugestão de iniciativa legislativa e da

intermediação de organizações sociais.
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7 ANEXOS



76

A N E X O   A

Presença de deputados em reuniões das comissões permanentes
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A N E X O   B

Estatística de sugestões por área temática (fonte: Nova Vivência)
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A N E X O   C

Estatística – análise temática das sugestões (fonte: Anuário Estatístico)
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A N E X O   D

Tabela das sugestões recebidas na CLP no período de 2001 a 2006

(excluídas as sugestões de emenda às leis orçamentárias)
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A N E X O   E

Estatística – proposições apreciadas pelas comissões permanentes (fonte: Anuário Estatístico)
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A N E X O   F

Sinopse de tramitação de sugestões legislativas
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A N E X O   G

Resultados de pesquisas – Tipo: PL e PLP; Autor: iniciativa popular
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A N E X O   H

Resultados de pesquisas – Tipo: PL e PLP; Assunto: “iniciativa popular”
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A N E X O   I

Resultados de pesquisas – Tipo: PL e PLP; Assunto: “iniciativa popular” e “61”



101



102



103

A N E X O   J

Resultados de pesquisas – Tipo: PEC; Assunto: 1) “iniciativa popular”; 2) “61”; 3) “Constituição”

e “61” e “parágrafo 2º”
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A N E X O   L

Resultados de pesquisas – Tipo: PEC; Assunto: 1) “iniciativa popular”; 2) “61”
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A N E X O   M

Partidos Políticos Registrados no TSE
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