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Resumo 

 

Esse trabalho tem como foco avaliar, a partir do estudo de caso da Reforma Trabalhista, como foi 
o debate público prévio e quais foram e em que medida foram utilizados os instrumentos de 
participação social, e por fim uma análise crítica desse processo de participação. A pesquisa lança 
mão de estudo de caso do Projeto de Lei nº 6.787-B/2016 - Reforma Trabalhista. Busca verificar 
como se deu o debate público prévio desse projeto, os instrumentos utilizados para participação 
dos cidadãos afetados pela Reforma Trabalhista. O estudo traz também para discussão o papel do 
representante, convocado a tutelar os interesses gerais da sociedade civil. Também, coloca em 
foco o processo participativo no interior da democracia representativa, cujo fundamento é a 
decisão soberana do povo no interior de sociedades complexas a partir de pluralidade de opiniões, 
por meio do qual os cidadãos devem engajar-se politicamente de forma a influenciar na tomada 
de decisões públicas, assegurando assim a legitimidade e a representatividade no processo 
legislativo.  
 
Palavras-Chave: Debate público prévio. Participação social. Reforma trabalhista. Democracia 
Representativa. Processo legislativo.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

  

No presente estudo, busco analisar, por meio do estudo de caso do Projeto de Lei nº 

6.787-B/2016 – Reforma Trabalhista, quais foram e em que medida foram utilizados os 

instrumentos de participação popular disponíveis nos processos legislativos da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, buscando ainda, por meio da análise do estudo de caso, 

desenvolver uma apreciação critica acerca do modo de utilização desses instrumentos.  

 Nesse contexto, tem-se que o processo de participação social cria uma responsabilização 

do cidadão, no âmbito social e político, de forma que ele deve considerar que sua participação 

contribui para o processo democrático de formação e efetivação de políticas públicas, cujas 

matérias postas em discussão sobrepõem aos seus interesses próprios. A esse processo de 

participação vem somar o papel do representante eleito chamado a tutelar o direito do cidadão, e 

essa mútua cooperação abre a porta para uma forma de governo verdadeiramente democrática. 

 Para Dahl (2001), democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo 

povo. Para tanto, ele busca identificar alguns critérios de um processo democrático capazes de 

satisfazer a exigência de que todos os membros de uma associação estejam capacitados a 

participar nas decisões, tais como: a participação efetiva, igualdade de voto, aquisição de 

entendimento esclarecido, exercício do controle definitivo do planejamento (quais questões 

devem ser colocadas no planejamento). Dahl entende que a democracia tem vantagens para 

acreditar que ela é a melhor forma de governar um estado do que qualquer opção não-

democrática e resume dizendo que a democracia apresenta consequências desejáveis: evita a 

tirania, garante direitos essenciais, liberdade geral, autonomia moral, desenvolvimento humano, 

proteção dos interesses pessoais essenciais, igualdade política.  

Entre os modelos existentes, há a democracia representativa, também chamada de 

delegativa, forma proeminente de democracia nos estados-nação, que está relacionada ao direito 

concedido ao povo de escolher seus representantes, delegando a tomada de decisões.  

A teoria democrática representativa tem como premissa básica a intermediação das 

instituições políticas e os interesses privados dos indivíduos e o próprio poder. A legitimidade do 

governo reside na vontade desses indivíduos organizada pelo princípio da maioria. As decisões 
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legítimas, portanto, são construídas quando baseadas na vontade da maioria e não de todos. Com 

isso, pretende-se não só obter legitimidade, mas também eficiência no processo de tomada de 

decisão desses governos (ELSTER, 1986; MANIN, 1987; HELD, 1995 apud FARIA, 2000). 

Faria (2000) descreve uma possibilidade de justificar e operacionalizar o ideal da 

soberania popular mediante a prática da democracia deliberativa. Pressupõe com isso que a ideia 

de decisões coletivas sobre o exercício do poder é possível nas sociedades complexas e mais, 

necessárias para a legitimidade dos governos representativos democráticos.  

A democracia deliberativa tem como base teórica a razão ou ação comunicativa, é a troca 

de razões públicas, a livre argumentação por meio do qual as pessoas podem discutir; também 

chamada de democracia discursiva, na qual o povo tem o poder de opinar. Essa democracia 

acontece dentro do parlamento, desde que ele permita que as pessoas possam ser ouvidas. Para 

essa teoria, o que importa é a efetividade do debate, de modo que os cidadãos tenham motivos 

para se sentirem parceiros (CERQUEIRA, 2010).  

No ensaio de Young (2014), desenvolvido a partir de um diálogo entre duas 

“personagens”, uma democrata deliberativa e um ativista com diferentes abordagens da ação 

política, enfatiza-se que as normas da democracia deliberativa não pedem apenas discussão entre 

partes, que usem só a força do argumento e tratem umas às outras como iguais; elas também 

exigem divulgação pública, responsabilização e inclusão. Para serem democraticamente 

legítimas, políticas e ações, decididas por meio de deliberação, devem incluir a representação de 

todos que possam ser afetados pela medida. 

 Sem abrir mão, no entanto, dos direitos políticos assegurados na Carta de 1988, do voto 

popular, das eleições periódicas e da divisão de poderes, a democracia deliberativa tem como 

pressuposto o processo de decisão do governo sustentado por meio da deliberação dos indivíduos 

racionais em fóruns amplos de debate e negociação (HABERMAS, COHEN e BOHMAN, 1997 

apud FARIA, 2000). 

Dessa forma, o que a democracia agrega vai além de ser apenas um voto de cada 

indivíduo; é necessário trocar ideias, ver argumentos contra e favor, deve haver discussão. Assim, 

pode-se considerar uma forma justa, ouvindo as pessoas, levando-se em consideração as opiniões 

de cada indivíduo.  A partir de então, pode-se ter um Parlamento mais aberto à opinião pública e 

mais transparente, o que contribui com leis mais claras e legítimas. 
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Parte-se da premissa que a discussão e debates públicos sobre questões que afetam a 

coletividade precedem ao formalismo disposto na Constituição, cujo fim é apenas dar concretude 

e legitimidade ao ato legislativo. O debate traria mais segurança e legitimidade ao processo 

legislativo, dando sentido o que venha a ser de fato a democracia representativa (FARIA, 2000). 

 Nesse sentido, aliás, Bobbio (1987) salienta que, quando se quer saber se houve um 

desenvolvimento da democracia num dado país, o certo é procurar perceber se aumentou não o 

número dos que têm o direito de participar nas decisões que lhes dizem respeito, mas os espaços 

nos quais podem exercer este direito. 

No presente estudo, leva-se em consideração que certas discussões são de interesses da 

sociedade em geral ou para um segmento dela, e para tanto a participação popular é uma 

oportunidade de todos os cidadãos apresentarem suas propostas e serem também protagonistas e 

partes efetivas no processo de tomada de decisão. Por esses motivos elencados, considera-se a 

participação algo relevante, que geram impactos inclusive para vida social e econômica de uma 

sociedade e tem o condão de alcançar e modificar determinado objetivo diferente do previsto 

inicialmente na norma. 

O estudo envolverá o Projeto de Lei nº 6.787-B/2016 – Reforma Trabalhista, sua 

tramitação, emendas apresentadas, reuniões no âmbito do Parlamento, reuniões externas, 

audiências públicas e alterações promovidas durante a tramitação, partindo da proposta inicial 

apresentada na Câmara dos Deputados. Para tanto, busca-se informações se houve debates, onde 

e como se deram os debates, quais os canais disponibilizados para participação da sociedade na 

discussão do Projeto de Lei.    

Portanto, este trabalho visa analisar quais foram, como foram e quais as consequências da 

utilização dos instrumentos de participação social para o processo legislativo.   

Para responder a essas perguntas, o estudo de caso do Projeto de Lei nº 6.787-B/2016 – 

Reforma Trabalhista, envolverá o levantamento de dados referentes ao trâmite do processo 

legislativo, posteriormente, verificar-se-á se o Projeto de Lei foi submetido ao debate público, 

permeando os meios de participação social utilizados na discussão do projeto, tanto na Câmara 

dos Deputados, como no Senado Federal, o grau de participação da sociedade, onde, quando e 

como ocorreu a discussão desse Projeto de Lei com a sociedade civil.   
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Partindo da análise do processo legislativo que envolveu o Projeto de Lei, verificaremos a 

tramitação, a complexidade do assunto em debate, em que fase oportunizou o projeto para 

contribuição e aprimoramento pelo cidadão, o papel relevante desempenhado pelas Comissões na 

apresentação de emendas. Há projetos de lei que demandam a criação de comissões especiais 

destinadas à apreciação de projetos de lei complexos. Veremos com mais detalhes no Capítulo 5, 

que tratará do estudo de caso.  

 Partindo de uma base teórica, no Capítulo 2 dedicaremos ao funcionamento da 

democracia representativa, aliada a outros mecanismos de participação, capaz de estreitar a 

relação do Parlamento e da sociedade, de forma a trazer maior segurança jurídica e legitimidade 

ao processo de tomada de decisões.  

 Assim, analisa-se as instituições participativas, surgidas na redemocratização do Brasil, 

formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações da sociedade civil na deliberação 

sobre políticas públicas (orçamentos participativos, conselhos de políticas e planos diretores 

municipais), assim como as conferências nacionais, instrumentos que desempenham papel 

importante nos processos participativos e deliberativos e reforçam a representação política. 

Dentre os instrumentos participativos citados, cabe ressaltar que as audiências públicas dos 

planos diretores são os que realmente são capazes de influenciar dentro do parlamento.  

Apesar de farta literatura que trata sobre o tema de instituições e mecanismos de 

participação, proponho aqui a analisar como a participação social foi inserida também no 

processo legislativo. 

Importante para o estudo é entender que cada projeto de lei, de acordo com condições 

próprias, como teor, interesse social e complexidade, entre outros aspectos, pode seguir diferentes 

trâmites até sua apreciação final. Veremos no estudo de caso a presença dessa complexidade, o 

que pode influenciar na transparência e legitimidade do processo de aprovação do Projeto de Lei 

da Reforma Trabalhista. 

Adiante, no Capítulo 3 apresentaremos, no contexto do estudo de caso do Projeto de Lei 

da Reforma Trabalhista, como se deu a participação social nos canais de interação do Parlamento 

com a sociedade civil, citando aqui os órgãos especiais de participação da Câmara brasileira, 

“Fale Conosco”, “Disque Câmara”, redes socais como Facebook, Twitter; salas interativas pelo 

portal do e-Democracia, e por fim os canais de participação no Senado Federal.   
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A partir dessas abordagens, no Capítulo 4 trataremos do estudo de caso propriamente dito, 

o Projeto de Lei da Reforma Trabalhista, o seu trâmite, conclusões das Comissões e o alcance da 

participação social no processo decisório dos Parlamentares na aprovação do Projeto de Lei.   

No Capítulo 5, faremos uma conexão entre a tramitação do projeto e a participação social 

envolvida, o que foi efetivamente realizado no âmbito da participação social durante o trâmite do 

Projeto de Lei e o resultado alcançado conforme a norma publicada a partir dos instrumentos de 

participação social e as contribuições recebidas.    

A análise é complementada por matérias jornalísticas que repercutiram sobre a reforma 

trabalhista, em especial, as manifestações sociais ocorridas durante o processo de tramitação e 

sua aprovação.   

Por fim, no Capítulo 6, tentaremos responder em que medida os instrumentos de 

participação social promovida geraram consequências no processo legislativo da Reforma 

Trabalhista.  
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CAPÍTULO 2 - DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E PARTICIPATIVA  
 

2.1 - Democracia representativa e suas implicações 

 

Neste capítulo, pretende-se analisar a noção básica de democracia representativa e os 

modelos de democracia participativa, com o objetivo de formação de referencial teórico e prático 

para a viabilização de um sistema parlamentar participativo, base para o desenvolvimento dos 

próximos capítulos. 

Na maior parte de seus escritos, Bobbio (2004) dedicou a falar sobre a democracia e a 

paz, ressaltando que o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem estão na base das 

Constituições democráticas modernas. A paz é o pressuposto necessário para o reconhecimento e 

a efetiva proteção dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional. O autor 

ressalta que direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo 

movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem 

democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos.  

No simpósio promovido pelo Institut International de Philosophie sobre o “Fundamento 

dos Direitos do Homem”, Bobbio afirma: “o problema grave de nosso tempo, com relação aos 

direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los” (BOBBIO, 2004). 

Em seguida Bobbio conclui que o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas 

jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses 

direitos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que eles sejam 

continuamente violados (BOBBIO, 2004). 

Sob o aspecto levantado por Bobbio (2004), tem-se que há muitas mais vantagens para 

acreditar que a democracia é a melhor forma de governar um estado, para que possamos de 

alguma forma garantir, preservar e reivindicar os direitos, sejam quando violados ou não 

respeitados.    

A democracia ajuda as pessoas a proteger seus próprios interesses fundamentais, melhor 

que qualquer sistema político alternativo que já tenha sido criado. John Stuart Mil de maneira 

convincente escreveu que ainda que você faça parte do eleitorado de um estado democrático, não 

poderá ter a certeza de que todos os seus interesses serão bem protegidos – mas se estiver 
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excluído, pode ter a certeza de que os seus interesses serão gravemente feridos por descuido ou 

por perdas completas (MILL, 1958 apud DAHL, 2001).  

Sob esse aspecto de que a democracia protege os interesses, complementa-se dizendo que 

o exercício da democracia se apresenta de várias maneiras e uma delas é garantir ao cidadão que 

ele participe das decisões que podem mudar a sua vida, no âmbito social ou econômico. Entendo 

que a democracia para ser efetiva necessita de adesão de outros mecanismos capazes de 

desenvolver um cidadão engajado, preocupado e responsável moralmente, capaz de tomar 

decisões que contribuam para garantir e criar outros direitos que passam a ser inerentes à vida 

humana.  

Para Dahl (2001), um governo democrático pode proporcionar uma oportunidade máxima 

para as pessoas exercitarem a liberdade de autodeterminação, inclusive viverem sob as leis de sua 

própria escolha. Acrescentou que para resolver diferenças, poderíamos experimentar criar um 

processo para chegar a decisões em relação às regras e às leis: antes de uma lei ser promulgada, 

todos os cidadãos tenham a oportunidade de apresentar seus pontos de vista, todos terão 

garantidas oportunidades para discutir, deliberar, negociar e procurar soluções conciliatórias, que 

nas melhores circunstâncias poderiam levar a uma lei que todos considerarão satisfatória e caso 

da impossibilidade de se atingir a unanimidade, a lei proposta pelo maior número será a 

promulgada. Esses critérios são parte do ideal democrático, embora não assegure que todos os 

membros literalmente viverão sob as leis que escolheram. 

Sobre o argumento apresentado por Dahl, entende-se que a participação é um método 

capaz de se chegar a um consenso e produzir normas satisfatórias. Nesse aspecto é importante 

salientar que as contribuições apresentadas pela sociedade não têm o caráter vinculante, 

considerando que a autonomia do parlamentar tem peso no processo de tomada de decisões.  

Nesse mesmo entendimento, Faria (2015) coloca que o Parlamentar leva em consideração 

inúmeros fatores que ele deverá sopesar de forma variada em cada momento de decisão ao 

apreciar determinado projeto de lei.   

O modelo liberal de democracia reside no instituto da representação, também chamada de 

delegativa, por meio do qual dá ao povo o direito de escolher seus representantes, delegando a 

tomada de decisões. Esse direito se concretiza nos períodos de eleição, denominado de “a grande 

festa da democracia” (FERREIRA JÚNIOR, 2008). No entanto, esse mesmo autor ressalta que o 
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Estado Democrático de Direito elevado na Carta da República está bem além desse reducionismo 

das eleições. É nessa fronteira entre o voto concretizado nas urnas e a autonomia dos 

Parlamentares à revelia do eleitorado, é que se questiona o modelo de representação.  

Bobbio, Dahl e Norris alegam haver uma crise de representação e não da democracia, em 

si, acredita que os problemas da democracia se reduzem às limitações próprias da realidade do 

sistema representativo, pelas seguintes razões: a autonomização dos parlamentares e partidos 

políticos, perda da relação de confiança entre parlamento e cidadão; o domínio de grupos 

economicamente mais poderosos; o descompromisso com o ordenamento jurídico e falta de 

qualidade legislativa na elaboração das leis; a incapacidade do parlamento em responder às 

demandas diante de uma sociedade complexa que a cada dia passa a exigir demandas variadas, a 

falta de ética de parlamentares que utilizam os recursos institucionais para o exercício do 

mandato de forma irregular, entre outros comportamentos nocivos (FARIA, 2015). 

Segundo Faria (2015), estudiosos como Huntington e Rosanvallon ponderam que a 

complexidade da sociedade moderna passou a exigir demandas difíceis e variadas que o Estado 

não consegue atender. Segundo esse ponto de vista, a ineficiência do Estado estaria contribuindo 

para o aumento da injustiça social e, por conseguinte, do descontentamento dos cidadãos. 

Sobre esse argumento, ressalto que o descontentamento dessa sociedade está também 

associado à crise da democracia representativa, assim desacreditada e criticada em relação ao seu 

funcionamento, o que tem gerado ineficiência no processo de tomada de decisão dos governos em 

relação às políticas públicas necessárias para atendimento dessa sociedade.   

Archon Fung (2006) entende que a implementação de processos participativos e 

deliberativos específicos poderia contribuir para a redução dessa ineficiência democrática. Ainda, 

Fung considera que os cidadãos têm interesses e preferências sobre as opções políticas que eles 

pensam que vão avançar esses interesses. Eles sinalizam essas preferências para o governo 

votando em periódicas eleições para partidos e políticos, cujos programas mais se aproximam das 

suas preferências, mas que poderão ser punidos com a não reeleição em caso de fracasso nessa 

missão. 

 No entanto, Fung (2006) alega que tal sistemática apresentaria quatro dificuldades, em 

outras palavras, déficits democráticos: primeiro, os cidadãos não têm preferências claras, 

independentemente das políticas que possam ser adotadas, ou mesmo tais preferências podem 
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mudar facilmente quando os cidadãos são expostos a novas informações, argumentos e 

perspectivas. Nessa hipótese, mesmo que as eleições tenham sido bem encaminhadas, os 

resultados das políticas públicas serão nefastos. Outro déficit é a ausência de uma relação mais 

espessa e contínua entre os políticos e seus constituintes do que as eleições periódicas. Essa falta 

de uma conexão mais sólida e contínua entre políticos e cidadãos faz com que os primeiros não 

conheçam bem o que os últimos querem. E, sem isso, não há como ter boa representação. 

Em terceiro, os mecanismos eleitorais podem ser muito fracos para manter a política e o 

mecanismo administrativo do governo responsável perante os cidadãos quando eles têm 

preferências claras. É difícil para os cidadãos usarem as eleições para obrigar os políticos a agir 

para promover interesses populares, ou quando os resultados são difíceis de monitorar e avaliar. 

E em quarto lugar, mesmo quando os dispositivos eleitorais de representação e responsabilização 

permitem aos diretores-cidadãos controlar seus agentes políticos e administrativos, o próprio 

Estado pode não ter capacidade de produzir resultados que promovam a concretização dos 

interesses dos cidadãos. Assim, Fung (2006) considera o mecanismo eleitoral insuficiente para 

fins de responsabilização dos políticos. 

Por tudo isso, para minimizar os efeitos nocivos desses quatro déficits democráticos, Fung 

(2006) defende que a incorporação mitigada de práticas participativas e deliberativas pode 

contribuir para o fortalecimento do regime democrático. Ao mesmo tempo, ele não acredita que 

ações de participação direta sejam necessariamente as melhores ou mais apropriadas em qualquer 

contexto.  

Diante das questões levantadas, conclui que a interface entre instituições representativas e 

participativas, ora mais representativas aqui, ora mais participativas, seria a melhor solução para 

a viabilização de governos mais conectados aos interesses dos cidadãos (FUNG, 2006).  

Pelos argumentos apresentados por Fung (2006), entende-se que é desejável que a 

democracia representativa conviva e esteja aliada a outros mecanismos de participação, o que 

poderia trazer maior segurança jurídica e legitimidade ao processo de tomada de decisões de 

políticas públicas de interesse da coletividade. Ademais, ao lançar mão de procedimentos e 

instrumentos de participação mais claros e objetivos, a tendência é fortalecer os laços entre o 

regime democrático e a representação política. 
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2.2 - Democracia Participativa: os processos participativos 

  

A implementação de processos participativos e deliberativos específicos poderia 

contribuir para reforçar a representação política.  A democracia deliberativa tem como base 

teórica da razão ou ação comunicativa, é a troca de razões públicas, a livre argumentação, por 

meio do qual as pessoas podem discutir, chamada também de democracia discursiva, o povo tem 

o poder de opinar, pode se dá dentro do parlamento, desde que permita que as pessoas possam ser 

ouvidas, o que importa é a efetividade do debate.  

A democrática deliberativa para os principais autores que a defendem, tem como 

pressuposto o processo de decisão do governo sustentado por meio da deliberação dos indivíduos 

racionais em fóruns amplos de debate e negociação. Na deliberação, as partes da divergência e da 

tomada de decisões propõem soluções para seus problemas coletivos e oferecem razões para elas, 

criticam as propostas e as razões umas das outras e estão abertas a serem criticadas.  

 Base do pensamento Habermasiano, o processo de comunicação se dá na esfera pública 

como sendo espaços para razão comunicativa, negociação, troca de razões públicas, em especial 

no campo da política e direito, i.e espaço político com o objetivo de promover a pluralidade de 

opiniões. 

Pogrebinschi e Santos (2011) manifestam que nos últimos anos, assiste-se 

progressivamente ao surgimento de modelos participativos (Pateman, 1970; Mansbridge, 1980; 

Barber, 1984; Fung e Wright, 2003; Fung, 2004; Avritzer, 2007 e 2009) e deliberativos (Cohen, 

1989; Fishkin, 1991; Habermas, 1992; Gutmann, 1996; Bohman, 1996; Dryzek, 2000) de 

democracia, capazes de sanar os supostos vícios do governo representativo e de suas instituições. 

As diversas práticas participativas, impulsionadas pela Constituição de 1988, tem como 

propósito comum ampliar a participação dos cidadãos para além do exercício do direito de voto. 

É permitir que os cidadãos se envolvam de forma mais direta na gestão da coisa pública, na 

formulação, execução e controle de políticas públicas. O efeito esperado é propiciar que os 

cidadãos manifestem suas preferências de uma forma não mediada por partidos e políticos 

profissionais e por meios outros que não o voto (POGREBINSCHI, SANTOS, 2011). 
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No trabalho desenvolvido por Avritzer (2012) sobre “Conferências Nacionais: ampliando 

e redefinindo os padrões de participação social no Brasil democrático”, demonstra que as 

conferências nacionais se tornaram grandes fóruns participativos, ganhando dimensões de 

participação inclusiva que surgiu ao nível local, e se expandiu para o nível nacional, inclusive no 

ciclo de políticas públicas no Brasil (AVRITZER, 2012). Desde 1940 até então, foram realizadas 

115 conferências, que pelo autor, mostra que, de fato, existe hoje uma política participativa no 

nível federal de governo centrada nas conferências nacionais. 

Na visão acadêmica, a principal característica das conferências nacionais é o seu impacto 

sobre o Poder Legislativo: “As conferências nacionais impulsionam a atividade legislativa do 

Congresso Nacional, fortalecendo, assim, através de uma prática participativa e deliberativa, a 

democracia representativa no Brasil.” (POGREBINSCHI et al., 2010 apud AVRITZER, 2012).  

Segundo Pogrebinschi e Santos (2011), a partir de 2003, pode-se dizer que as 

conferências nacionais, inobstante o seu caráter consultivo e não vinculante, assumem feição 

propriamente participativa, deliberativa, normativa e representativa. Acrescenta-se que as 

conferências têm como uma das características a inclusão, como consequência do aumento de sua 

amplitude e abrangência, por reunirem um conjunto cada vez mais diverso e heterogêneo de 

grupos sociais, sobretudo aqueles representativos da sociedade civil, distribuídos entre ONGs, 

movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais e outras entidades, 

profissionais ou não. O autor esclarece a feição da conferência: 

Participativa, uma vez que as conferências, inteiramente abertas à participação 
social nas etapas municipais, passam sistematicamente a obedecer um formato 
que prevê composição bipartite (na qual, em geral, a sociedade civil conta com 
60% dos delegados e o governo com 40%) ou tripartite (nos casos em que os 
trabalhadores compõem uma terceira categoria de delegação), e conquistam 
progressivamente a adesão massiva das entidades da sociedade civil concernidas 
com as políticas debatidas nas conferências. 
Deliberativa, no sentido de serem as conferências nacionais orientadas à 
formação de consensos derivados de processos intercomunicativos de formação 
da opinião e da vontade ocorridos na esfera pública, envolvendo representantes 
da sociedade civil e do governo em um processo de justificação pública de 
argumentos que se espera racionalmente motivados. (POGREBINSCHI E 
SANTOS, 2011). 

 

As conferências também assumem um caráter normativo, uma vez que suas deliberações 

passam a culminar conclusivamente na elaboração de um documento final, debatido, votado e 
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aprovado mediante diferentes estratégias e métodos de agregação de preferências e, com isso, 

geram expectativas não apenas cognitivas, porém também normativas naqueles envolvidos no 

processo e naqueles que, a despeito de sua não-participação direta, são afetados indiretamente por 

suas eventuais consequências (POGREBINSCHI, SANTOS, 2011). 

E por fim, Pogrebinschi e Santos (2011) reforçam ainda a feição propriamente 

representativa inerente às conferências nacionais enquanto instâncias de participação e 

deliberação, o formato participativo de composição e organização das conferências nacionais, a 

dimensão deliberativa de seus grupos de trabalho, e o caráter normativo dos relatórios finais que 

condensam as resoluções, diretrizes e moções debatidas e aprovadas por maioria, que busca 

garantir a legitimidade de seu resultado, independentemente de seu conteúdo.  

Em relação à participação social, uma pesquisa realizada com a Vox Populi em 2011, com 

2.200 respondentes, demonstrou que já é significativa, em uma amostra representativa da 

população brasileira, a participação institucionalizada, isto é, a participação em instituição 

prevista em lei, que determina políticas públicas nos três níveis de governo e que contam com a 

participação de representantes da sociedade civil, sendo que 4,3% da população brasileira 

participam de orçamentos participativos e conselhos municipais de políticas (AVRITZER, 2012). 

Ressalta o mesmo autor que a participação dos atores da sociedade civil nas conferências 

nacionais exerceu o papel de reforçar a agenda política frente ao Governo Federal e ao Congresso 

Nacional.  

Outra questão levantada pelo autor foi quanto ao acesso à informação para participação na 

conferência e na tomada de decisão. O autor ressalta que essa questão é primordial de qualquer 

processo deliberativo, uma vez que se não há informação, não pode haver troca de razões e 

muitas vezes não pode haver nem ao menos negociação (ELSTER, 1998 apud AVRITZER, 

2012).  

Quando realizada a pesquisa sobre o acesso à informação, 41,6% dos respondentes não 

consideram adequada a informação à qual ele teve acesso. Assim, podemos dizer que é 

necessário ter mais ação do governo no que diz respeito ao acesso à informação, mas que não 

existe nenhuma evidência de que a falta de informação tenha tido qualquer tipo de intenção 

política, mas sim, atribuída à falta de infraestrutura em algumas áreas (AVRITZER, 2012). 

Também, nessa pesquisa, 79,0% dos respondentes afirmam que as conferências são de fato 
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marcadas por fortes confrontos, e para o autor isso reforça que as conferências nacionais são 

marcadas por debates entre diferentes propostas que expressam um elemento deliberativo. 

Desse modo, verifica-se que o processo deliberativo depende de procedimentos e dos 

pressupostos comunicativos ou razão comunicativa da formação democrática da vontade e da 

opinião que, por sua vez, funcionam como canais para a racionalização discursiva e deliberativa 

das decisões do governo.  

Avritzer (2012) avalia o nível de implementação das decisões ou orientações da 

conferência, e conclui, por meio da pesquisa, que há um esforço do Governo de implementação 

das decisões tomadas nas conferências nacionais. Ressalta que quando pensamos as conferências 

nacionais e as propostas que delas emergem, a dimensão de mudança normativa é muito mais 

significativa, i.e sua efetividade na apresentação de projetos de lei no Congresso 

(POGREBINSCHI et al., 2010 apud AVRITZER, 2012). 

Por fim, Avritzer (2012) enumerou três observações conclusivas sobre as conferências 

realizadas no período de 2003 a 2010. A primeira delas é que o padrão da participação social no 

Brasil democrático é relativamente homogêneo. As características de gênero, renda e 

escolaridade dos participantes das conferências nacionais sugerem uma continuidade entre a 

participação no âmbito local e a participação no plano nacional.  

A segunda é que as conferências nacionais têm fortes elementos deliberativos, maior parte 

dos participantes afirmam que há um forte debate de ideias no qual a concepção dos 

representantes do Governo não prevalece.  

Em terceiro, Avritzer (2012) observa a efetividade do debate participativo, para dar 

concretude às decisões da conferência. Nessa questão, ele ressalta que dependente da 

implementação de arranjos capazes de integrar participação e gestão, as decisões das conferências 

para serem mais efetivas terão de ter prioridades mais claras. 

A dinâmica participação, deliberação e representação, entre a sociedade civil e o Estado, 

revelam através das conferências nacionais, novas formas de mediação política que apresentam 

forte potencial de aprofundar a democracia no Brasil (POGREBINSCHI E SANTOS, 2011). 

Conclui-se que o padrão participativo das conferências nacionais, como também em 

associações ou em instituições participativas previstas em lei, de âmbito regional e local, 



23 
 

representa uma forma de participação social que podem influenciar na forma de fazer política do 

Governo Federal, principalmente no processo normativo do Poder Legislativo, gerando mudanças 

e impactos nas políticas públicas relevantes. 

As instituições participativas no Brasil têm hoje inegável importância na realidade dos 

governos, foram absorvidas de forma gradual no processo de discussão de políticas públicas. Nas 

últimas duas décadas, o processo de participação e a sua institucionalização foi elevado ao 

patamar de um sistema participativo próprio, desenhado para promover a participação dos 

cidadãos nas decisões sobre políticas. 

No interior das conferências nacionais, das associações e das instituições participativas, 

de caráter local ou geral, se desenvolve a pluralidade de opiniões por meio do qual os cidadãos 

devem engajar-se de forma a influenciar na tomada de decisões públicas. Essa dinâmica que veio 

se difundida ao longo dos últimos anos, agora está entranhada de forma preponderante no interior 

do parlamento, por meio dos instrumentos de participação popular.  

Logo, isso permite um processo participativo justo, inclusivo, cooperativo e aberto a todos 

os cidadãos. Ademais, para ser democraticamente legítimas as políticas e as ações decididas por 

meio de participação popular, devem inserir a representação de todos os afetados.  

Avritzer (2008), em seu outro trabalho sobre “Instituições participativas e desenho 

institucional: algumas considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático” 

analisam as instituições participativas, formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e 

associações da sociedade civil na deliberação sobre políticas (orçamentos participativos, 

conselhos de políticas e planos diretores municipais), surgidas na redemocratização do Brasil 

iniciada em 1985, e aponta para suas diferenças devido a desenhos institucionais diferenciados.  

O autor ressalta que essas instituições participativas variam na maneira como a 

participação se organiza; como o Estado se relaciona com a participação e como a legislação 

exige do governo a implementação ou não da participação. O autor mostra esta variação através 

da análise destas práticas em diferentes cidades brasileiras.  

Em suas considerações citou, primeiramente, o Orçamento Participativo - OP de Porto 

Alegre, chamado de desenhos participativos de baixo para cima, que se estendeu para mais de 

170 cidades. Os elementos que fizeram da OP de Porto Alegre um caso bem-sucedido de 

participação “de baixo para cima” foi a presença de uma sociedade civil forte e a existência uma 



24 
 

sociedade política à esquerda do espectro político. No entanto, chama atenção que a capacidade 

de implementar políticas participativas é bastante baixa quando falta a vontade política do 

governante.  

No estudo de Avritzer (2008), o OP de Belo Horizonte não representou uma experiência 

muito diferente em relação à de Porto Alegre. Quanto ao Governo de São Paulo, diante de fatores 

como uma sociedade paulista de desigualdade regional, fenômeno este ligado às características da 

ação da igreja católica, e considerando que São Paulo, o berço do Partido dos Trabalhadores, 

sempre foi uma cidade no qual o partido teve maior influência de um grupo não participativo, 

contribuiu para que a sociedade civil não tivesse força para demandar políticas participativas e 

nem a sociedade política teve empatia com a sociedade civil para transformar uma política 

participativa em uma política de governo (AVRITZER, 2008).  

Outra forma de instituição participativa citada por Avritzer (2008), os Conselhos de 

Política, denominados de desenhos institucionais de partilha de poder, o autor apresentou dois 

movimentos sociais importantes da redemocratização brasileira envolvendo conselhos de saúde: 

de um lado, o movimento sanitarista que envolveu médicos, enfermeiros e outros profissionais de 

saúde e se tornou forte no final dos anos 70 nas universidades e alguns outros setores 

selecionados da área de saúde como a Fundação Oswaldo Cruz (ESCOREL, 2002 apud 

AVRITZER, 2008) e, de outro lado, o movimento popular da saúde, que teve a sua origem na 

zona leste da cidade de São Paulo e envolveu mães e outros usuários da saúde, cujo objetivo 

principal era controlar a qualidade dos serviços de saúde na região leste da cidade (SADER, 

1988; JACOBI, 1994 apud AVRITZER, 2008). 

O movimento de saúde teve dois momentos importantes: a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, ocorrida em 1986, e o elemento que sobressai dessa conferência é a combinação entre a 

reivindicação de um Estado mais ativista por parte do movimento sanitarista e de uma forma 

popular de controle público por parte dos movimentos populares. Esta combinação gerou a 

instituição participativa no conselho como forma geral da participação na saúde. O outro 

momento foi a proposta de um sistema unificado de saúde, descentralizado e com participação 

popular, apresentada sob a forma de uma emenda popular durante a Assembleia Nacional 

Constituinte, culminando na aprovação do Capítulo sobre saúde na Constituição de 1988.  
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Desses dois desenhos institucionais citados acima, os desenhos de partilha se diferenciam 

dos desenhos de participação “de baixo para cima” devido a sua maior independência do sistema 

político (AVRITZER, 2008). 

No que tange ao desenho participativo de ratificação pública, citado por Avritzer, como é 

o caso dos Planos Diretores Municipais, são a terceira forma de participação surgida no Brasil 

democrático, com a formação do MNRU - Movimento Nacional pela Reforma Urbana, primeira 

experiência democrática brasileira, cuja primeira reunião nacional pela reforma urbana ocorreu 

em 1963.  

No caso dos primeiros (desenhos participativos de cima para baixo e de partilha do 

poder), a grande diferença com o processo de ratificação pública é que eles não iniciam o 

processo de deliberação política, mas, pelo contrário, finalizam um processo já iniciado no 

âmbito do próprio Estado. Ou seja, o desenho de ratificação pública se relaciona com uma 

decisão tomada anteriormente pelo Estado (AVRITZER, 2008).  

O MNRU apresentou à Assembleia Nacional Constituinte, uma proposta de emenda 

popular, envolvendo direito à cidade; participação popular nas decisões urbanas; direito de 

preempção (direito do estado de se antecipar ao desenvolvimento urbano reservando áreas nas 

cidades); imposto urbano progressivo e outorga onerosa (legalização das áreas públicas de até 

250 metros ocupadas pela população). Durante a Assembleia Nacional Constituinte, a maior parte 

destas reivindicações foi incluída no texto constitucional. Com a necessidade de produzir 

legislação ordinária regulamentando o capítulo da reforma urbana, teve início um processo de 

disputa e negociação no legislativo que durou quase 14 anos (AVRITZER, 2008). Ao final desses 

14 anos foi aprovado o Estatuto das Cidades. 

Avritzer (2008) cita o exemplo do Plano Diretor Municipal de São Paulo, que no processo 

de sua aprovação foram conduzidas 26 audiências públicas e foram realizadas 15 reuniões com 

ONGs. No caso do PDM da cidade de São Paulo, ao que tudo parece, havia uma grande 

convergência entre sociedade civil e governo.  

Apesar dessa ampla participação, setores conservadores afetados pela mudança em certos 

zoneamentos foram à justiça alegando informações incompletas em relação às mudanças de 

zoneamento; e no que diz respeito a não aceitação pela cidade de representantes dos proprietários. 
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A justiça acatou ambos os argumentos obrigando a prefeitura a refazer as audiências públicas 

(AVRITZER, 2008).  

Outro exemplo citado por Avritzer foi o caso de Salvador, governada até 2004 por uma 

corrente política conservadora e anti-participativa denominada “carlismo”. O município de 

Salvador é o caso de não democratização das políticas de saúde devido a uma política de 

nomeação de grupos econômicos locais e grupos religiosos para a representação da sociedade 

civil (AVRITZER, 2007 apud AVRITZER, 2008). O município de Salvador foi das poucas 

grandes cidades brasileiras a ter o seu plano diretor municipal anulado judicialmente.  

No caso de salvador, com a aprovação do Estatuto da Cidade e da decisão de elaborar um 

plano diretor municipal, o município contratou uma consultoria privada para a elaboração de uma 

proposta de plano. As Associações da sociedade civil ligadas à questão da reforma urbana não 

foram sequer informadas da existência de uma consultoria encarregada da elaboração de uma 

proposta de plano diretor municipal (MILANI, 2005 apud AVRITZER, 2008). As audiências 

públicas para o plano foram mantidas no mínimo exigidas pela lei e com baixíssima presença. 

Nenhuma audiência foi divulgada por outro veículo de comunicação que não fosse o Diário 

Oficial do município. No final, foram realizadas apenas duas audiências públicas, o que gerou a 

declaração de nulidade do plano e a retomada pelo Prefeito seguinte, que organizou uma 

audiência pública com mais de 800 pessoas entre ativistas e representantes de ONG’s 

(AVRITZER, 2008). 

Diante dos casos apresentados, Avritzer (2008) ressaltou que não restam dúvidas de que 

os desenhos de baixo para cima como o Orçamento Participativo são os mais fortemente 

democratizantes e distributivos. Os casos dos desenhos de partilhas são os mais fortemente 

democratizantes nos casos de oposição à participação por parte da sociedade política. Os casos de 

ratificação são os casos mais efetivos quando há necessidade da sanção por parte do judiciário e 

do Ministério Público para a manutenção das formas de participação previstas em lei.  

Assim o autor entende que poderia pensar em desenhos participativos que se organizaria 

em dois eixos: a capacidade de aprofundar práticas democráticas e a capacidade de tornar o 

desenho efetivo na determinação da política pública em questão, e afirma que tudo parece indicar 

que a natureza do desenho participativo passará a ter uma enorme influência no sucesso das 

experiências participativas.  
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Pogrebinschi e Santos (2011) ressaltaram bem a simbiose entre a participação, deliberação 

e a representação política. A participação é um elemento presente da representação, seja por meio 

da universalização do sufrágio, seja através da proporcionalidade dos sistemas eleitorais, seja 

através do caráter de massa dos partidos políticos. A deliberação também, por sua vez, desde 

sempre compôs um ingrediente da representação política, seja nos processos de formação da 

opinião pública que caracterizam as campanhas políticas e a mobilização partidária que precedem 

às eleições. Enfim, a participação e a deliberação podem ser tomadas como elementos 

constitutivos da representação política. 

Avaliando o incentivo das conferências para produzir informação, seja mais ou menos 

eficiente no sentido de produzir informação acerca de uma política de sua iniciativa ou de 

iniciativa do Executivo, decorrem da possibilidade de ser o ator decisório, o legislador, 

influenciado no sentido de reduzir suas deficiências informacionais e assim produzir uma política 

pública compatível com os interesses e valores daqueles (POGREBINSCHI, SANTOS, 2011).   

Para simplificar o incentivo das conferências para produzir informação, os autores a 

classificam em três tipos, de acordo com sua capacidade de agregar opiniões a respeito do tema, 

ou seu grau de pluralismo de visões: “opositora”, “governista” e “plural”. Para o Executivo e 

também para o legislador, a conferência ideal é a que chamamos de “plural”, capaz de produzir 

deliberações representativas das opiniões dos principais grupos e indivíduos afetados pela 

política. Suas decisões são, neste sentido, vetores que representam a tendência central das 

inclinações, interesses e valores que os cidadãos brasileiros cultivam em relação a uma 

determinada política (POGREBINSCHI, SANTOS, 2011). 

Pogrebinschi e Santos (2011) finalizam dizendo que: 

 

A dimensão deliberativa é inerente às práticas participativas, e estas devem ser 
concebidas como inerentes às instituições representativas. A representação 
política deve conter dentro de si o que se chama de participação social, e esta 
deve necessariamente envolver experiências deliberativas. Em outras palavras, 
democracia representativa, participativa e deliberativa são modelos teóricos 
que devem ser conciliados na prática. (POGREBINSCHI E SANTOS, 2011) 
(grifo nosso). 

  

Assim, pode-se dizer que os trabalhos aqui citados de Avritzer, Fung, Pogrebinschi e 

Santos, chamam à atenção do quanto é essencial que haja convergência dos interesses da 
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sociedade civil e da sociedade política, adotando mecanismos de participação efetivos, como 

mais uma forma de operacionalizar a representação política, cujo resultado seja implementar as 

políticas públicas, viabilizando um processo  normativo legítimo pelo Poder Legislativo e capaz 

de gerar mudança reais e efetivas no campo dos direitos individuais e coletivos dispostos na Carta 

Magna. 

Por certo, os instrumentos aqui estudados, cumprem o papel participativo na formulação 

de políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo, e dado ao seu caráter 

deliberativo e informativo, por meio da participação popular, acaba por impactar o processo 

legislativo na produção de normas. 

Em suma, as conferências nacionais e as instituições participativas estabelecem um elo 

entre a sociedade e a representação política, o que resulta em instituições mais representativas 

capazes de incentivar na formulação e na mudança de políticas públicas, e, por conseguinte, no 

processo legislativo.    

Os autores demonstraram historicamente várias experiências participativas nos mais 

variados níveis da federação.  A participação social que se fortaleceu ao longo do tempo, agora se 

entende, por meio dos instrumentos de participação popular, no âmbito das duas Casas 

Legislativas, objeto de estudo no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO 3 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONGRESSO BRASILEIRO 

 

Com a Constituição de 1988, o direito à participação foi elevado a princípio 

constitucional, resultado da demanda por uma maior participação e controle público, 

consolidando o que ficaria conhecido como “democracia participativa”. A Constituição Federal, 

nas mais variadas questões, cita a participação social como instrumento de controle, 

transparência, como faz em seus arts. 37, 98, 204, 216-A, 227 (Administração Pública, Saúde, 

Assistência Social, Cultura, Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso), respectivamente.  

Conforme já fora analisado anteriormente, o período entre 2003 e 2010 foi marcado pelo 

crescimento e a institucionalização da participação popular no Brasil. Segmentos da sociedade 

civil passaram a participar da vida política de forma cada vez mais diversa. Cresceu o poder de 

influência e decisão da sociedade civil organizada, que surgiu como ente político na 

redemocratização. 

Assim, na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, a participação 

popular passa a ser um direito consagrado em nossa atual Constituição. A participação popular é 

inerente à democracia e está intrinsecamente ligada à própria concepção de cidadania, garantindo 

aos indivíduos, grupos e associações, o direito não apenas à representação política, mas também à 

informação e à defesa de seus interesses, participando na formulação de projetos que afetam sua 

vida. A participação da sociedade mobiliza um sentimento social, ampliando o direito, dever e 

desejos humanos e, dessa forma, viabilizando mudanças na ordem social e econômica. 

É nesse contexto, que o Parlamento Brasileiro busca uma maior participação popular, 

ouvindo opiniões dos cidadãos e promovendo debates sobre determinada questão. Nessas duas 

Casas, além dos instrumentos tradicionais de participação, temos hoje duas ferramentas que 

facilitam a participação do cidadão no Congresso Nacional, entre elas o portal e-Democracia, da 

Câmara dos Deputados, e o e-Cidadania, do Senado Federal.  

Passo agora a apresentar os mecanismos de participação na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal no âmbito do processo da Reforma Trabalhista. 

 

3.1 - As ferramentas de Participação Social na Câmara dos Deputados e a 
Reforma Trabalhista 
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Na Câmara dos Deputados, a Coordenação de Participação Popular (CPP) foi criada em 

abril de 2012, na Secretaria de Comunicação Social (SECOM), e tem como objetivo promover 

maior participação dos cidadãos no processo democrático, em contexto de abertura da Câmara 

dos Deputados à sociedade. Outras atividades foram agregadas à Coordenação com intuito de 

maior promoção social e exercício de cidadania, como a Visitação Institucional, o site Plenarinho 

e aproveitamento ampliado da Central de Comunicação Interativa (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2018a). 

Os primeiros canais de interação da Câmara dos Deputados com a sociedade foram 

instituídos a partir do Disque-Câmara (0800 619 619), do portal e-Democracia e da Comissão de 

Legislação Participativa. Na SECOM desenvolveram-se, paralelamente, ações e ferramentas 

interativas, como enquetes, bate-papos, comentários em notícias, participações em programas ao 

vivo, perfis em mídias sociais, entre outras (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018a). 

Na Câmara dos Deputados estão disponíveis alguns instrumentos de participação 

tradicionais, a exemplo o projeto de iniciativa popular, como também os instrumentos digitais em 

que o cidadão pode participar, ao vivo, das comissões gerais temáticas, e, até mesmo, contribuir 

em projetos de lei, por meio do Wikilégis, ambos centralizados no portal do e-Democracia.  

Passemos a entender cada um desses instrumentos atualmente existentes na Câmara dos 

Deputados e o papel desses instrumentos na Reforma Trabalhista. 

 

3.1.1 Disque-Câmara e Fale Conosco 

 

Tem como papel o atendimento gratuito ao cidadão, que poderá opinar sobre matérias de 

seu interesse, pedir informações referentes à Câmara, dar sugestões, registrar elogios, críticas e 

denúncias.  

No período de 17/04/2017 a 14/7/2017, o processo de tramitação do Projeto de Lei da 

Reforma Trabalhista foi uma das proposições com mais manifestações, conforme Figura 1. Na 

semana de sua aprovação 10/07/2017 a 14/07/2017, a Reforma Trabalhista foi a primeira 

proposição mais comentada (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017a). Após sua aprovação e 

publicação, os registros de manifestações sobre o Projeto de Lei reduziram.  
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Figura 1- Principais temas comentados pela Central de Atendimento ao Cidadão - Disque-Câmara e 
Fale Conosco 

 

 

Fonte: Câmara dos Deputados (2017). 
 

Também, nos Relatórios Bimestrais de Participação Popular (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017b) trazem as manifestações contrárias ou a favor de determinado projeto, 

que nos meses de maio e junho de 2017, 84% (oitenta e quatro por cento) dos cidadãos 

manifestaram contra o projeto da Reforma Trabalhista como podemos verificar na Figura 2:  

 

Figura 2 – Imagem da plataforma do Relatório de Participação Popular 
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        Fonte: Câmara dos Deputados (2017). 
 
 
3.1.2 Redes Sociais 

 

As redes sociais como Twitter, Facebook, YouTube são utilizadas como instrumentos de 

divulgação do andamento das discussões na Casa e das suas atividades. Pelo Twitter, o cidadão 

fica por dentro dos assuntos que estão sendo discutidos diariamente, bem como de exposições, 

seminários e cursos, nos quais pode participar. O Facebook mantém o cidadão informado sobre 

as atividades mais importantes do Legislativo. No YouTube, o cidadão pode assistir, ao vivo, às 

audiências públicas, às Comissões e às votações no Plenário da Casa.  

Nos Relatórios Bimestrais de 2017 disponibilizados no portal da Câmara dos Deputados, 

podemos conferir o resultado dos temas com maior repercussão na sociedade (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017b). Não só os canais de comunicação como o Disque-Câmara (0800 619 

619) e Fale Conosco (faleconosco.camara.leg.br), os cidadãos se manifestam por meio das redes 

Sociais como Twitter e Facebook e por meio do Portal Institucional Câmara Notícias 

(noticias.camara.leg.br), como se observa na Figura 3: 

Figura 3 - Relatório de Participação Popular (MAR e ABR 2017) 

 

       Fonte: Câmara dos Deputados (2017). 
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3.1.3 Telegram 

  

É um canal de atendimento, dinâmico e acessível, criado para envio de manifestações e 

mensagens, por meio do celular, aos programas ao vivo da TV Câmara e Sessão da Câmara dos 

Deputados. É possível ainda pedir informações referentes à Câmara dos Deputados, dar sugestões 

e registrar elogios. 

  

3.1.4 Câmara Notícias 

  

A Câmara Notícias é um importante instrumento de comunicação, levando informações e 

decisões atualizadas promovidas pela Câmara dos Deputados. É um canal que propicia que o 

cidadão acompanhe e deixe sua opinião nas matérias jornalísticas do Portal. A pluralidade de 

opiniões, em relação aos temas que são abordados, podem ser visualizadas e discutidas por todos.  

Durante a tramitação do projeto de Reforma Trabalhista, o canal de notícias publicou 

vários assuntos sobre o projeto, desde alterações sobre regras de contrato de trabalho até 

informações sobre a votação e discussões no Plenário da Casa. Mesmo não se tratando de 

instrumento de participação nato, a Câmara Notícias promove a transparência do processo 

legislativo, levando ao conhecimento da sociedade os assuntos de interesse público em discussão.  

 

3.1.5 Audiências Públicas  

As audiências públicas, instrumento de larga utilização, é uma das formas mais 

tradicionais de participação. São reuniões presenciais, onde acontece manifestação de grupos de 

interesse, de opiniões de especialistas sobre o tema e de autoridades públicas, que, no Congresso 

Nacional, acontecem no âmbito de comissões parlamentares temáticas, veiculadas pela TV 

Câmara.  

Os principais objetivos dessa prática são o esclarecimento técnico sobre determinados 

pontos de uma proposição legislativa e o conhecimento da opinião da sociedade organizada sobre 

a questão (FARIA e VALLE, 2006 apud FARIA, 2000). 
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As audiências públicas passaram a ter grande relevância, dada a sua interatividade que 

ocorre por meio do portal e-Democracia, possibilitando o acompanhamento de seu conteúdo, 

onde o debate entre os internautas ocorre simultaneamente à Comissão.  

 

3.1.6 Ouvidoria Parlamentar e Comissão de Legislação Participativa 

 

A Ouvidoria Parlamentar e a Comissão de Legislação Participativa são dois instrumentos 

de participação que integram a estrutura organizacional da Câmara dos Deputados, e são 

consideradas práticas relevantes de participação social.  

À Ouvidoria Parlamentar compete receber, examinar e encaminhar aos órgãos 

competentes as reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas; propor medidas 

para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados; propor medidas necessárias à 

regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da 

organização da Câmara dos Deputados; propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou 

inquérito destinado a apurar irregularidades de que tenha conhecimento; encaminhar ao Tribunal 

de Contas da União, à Polícia Federal, ao Ministério Público, ou a outro órgão competente as 

denúncias recebidas que necessitem maiores esclarecimentos; responder aos cidadãos e às 

entidades quanto às providências tomadas pela Câmara sobre os procedimentos legislativos e 

administrativos de seu interesse; e realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2001). 

Costumeiramente, a Ouvidoria recebe denúncia sobre ilegalidades ou irregularidades na 

administração pública; reclamação contra qualquer ação de funcionário ou deputado da Câmara 

dos Deputados, elogios em reconhecimento por serviço prestado; expressão livre em forma de 

desabafo, queixa ou protesto sobre assuntos relacionados à competência da Câmara. Percebe-se 

que a Ouvidoria Parlamentar oferece poucas possibilidades em termos de participação no 

processo legislativo, sua função é servir de canal de comunicação entre o cidadão e o órgão 

responsável pela resolução do problema apontado (FARIA, 2015). 

A Comissão de Legislação Participativa - CLP da Câmara dos Deputados foi criada em 

2001 com o objetivo de facilitar a participação da sociedade no processo de elaboração 

legislativa. Através da CLP, a sociedade, por meio de qualquer entidade civil organizada, ONGs, 
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sindicatos, associações, órgãos de classe, apresenta à Câmara dos Deputados suas sugestões 

legislativas. Essas sugestões vão desde propostas de leis complementares e ordinárias, até 

sugestões de emendas ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018b). 

Essa Comissão tem como fim uma interação com a sociedade, no entanto, aceita apenas 

sugestões advindas daquelas entidades mencionadas. As sugestões de proposição recebidas são 

apreciadas pela Comissão de Legislação Participativa (CLP) e, caso aprovadas pelo colegiado, se 

transformam em projetos de lei e passam a tramitar em rito de prioridade.  

 

3.1.7 Projeto de Lei de Iniciativa Popular 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no § 2º do art. 61 que: 

  

A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de Projeto de Lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos 
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. (CONSTITUIÇÃO, 
1988). 

 

É nesse mandamento que a sociedade possui a prerrogativa de apresentar um projeto de 

lei à Câmara dos Deputados desde que a proposta seja assinada por um número mínimo de 

cidadãos distribuídos por pelo menos cinco Estados brasileiros. 

Desde 1988 até hoje, o Congresso aprovou apenas quatro projetos de iniciativa popular 

entre eles a Lei da Ficha Limpa e a moradia popular. No entanto, a maioria das propostas não 

pôde ser tratadas formalmente com sendo de autoria popular, dada a impraticabilidade de 

comprovação e validação das assinaturas coletadas. 

Atualmente, na Comissão Especial da Reforma Política na Câmara, discute-se 

desenvolvimento de tecnologia para implantar a coleta de assinaturas de apoio a projetos de lei de 

iniciativa popular pela internet. O objetivo da proposta é facilitar o acesso do cidadão a essa 

ferramenta democrática importante, além de garantir transparência no processo (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2018c). 
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3.1.8 E- democracia  

 

O portal e-Democracia da Câmara dos Deputados é um espaço criado para ampliar a 

participação social no processo legislativo e aproximar cidadãos e seus representantes por meio 

de uma interface dinâmica e interativa. Tem como objetivo inserir o cidadão e organizações civis 

dos mais diversos segmentos nas discussões legislativas, estimular a participação no processo 

legislativo por meio de contribuições na formulação das leis, apresentando propostas de alteração 

de texto legislativo, a fim de subsidiar o trabalho dos parlamentares na tomada de decisão.  

O portal possui uma característica relevante, a sua interatividade, pois permite que 

interessados tenham acesso às informações, estudos e outros conteúdos, na forma escrita ou 

audiovisual, podendo acompanhar as audiências, por meio de salas interativas.   

Seus principais objetivos são melhorar a interação entre a sociedade e a Câmara dos 

Deputados, fortalecer o papel do Poder Legislativo na formulação de políticas públicas, estimular 

a participação social responsável e construtiva, melhorar a compreensão da sociedade brasileira 

sobre a complexidade do trabalho legislativo e aumentar a transparência relativa ao processo 

legislativo (FARIA, 2015). 

Entre as ferramentas disponíveis no e- Democracia, citamos as audiências interativas com 

debates on-line entre interessados e o parlamento sobre assuntos específicos relevantes em 

tramitação na Câmara. Essa interatividade permite que o cidadão acompanhe as audiências ao 

vivo, por meio de bate-papo virtual, participando ativamente das discussões, podendo enviar 

perguntas. As audiências são transmitidas também pela página da Câmara dos Deputados, no 

canal Youtube.  

Por esse instrumento, a Câmara dos Deputados, nos dias 15/03 e 18/04 de 2017, realizou 

audiências interativas para debater o Projeto de Lei nº 6.787/16-B – Reforma Trabalhista, 

organizada pela Comissão de Legislação Participativa. Na audiência, ocorrida em 18 de abril, 

conforme Figura 4, contou com representantes dos órgãos do judiciário, do Ministério Público do 

Trabalho e dos trabalhadores (União Geral dos Trabalhadores – UGT, Central Única dos 

Trabalhadores – CUT, Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST, etc) e advogados 

atuantes na área trabalhista (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017c).  
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Figura 4 - Debate do PL nº 6.787/2016 – Reforma Trabalhista 

 
                                                   Fonte: Câmara dos Deputados (2017). 

 

Há também debates on-line no espaço chamado “Expressão”. Nesse espaço os 

interessados podem manifestar livremente sobre as discussões que interessam a sociedade e o 

parlamento. Percebe-se pela consulta no portal “Expressão”, que os debates têm início colocando 

uma discussão, não necessariamente um projeto de lei em andamento no parlamento, mas 

também são criadas discussões informativas ou discussões com o fim de manifestar 

contrariamente sobre uma posição vigente sobre determinado assunto. 

Outra funcionalidade significativa no e-Democracia é a ferramenta participativa 

Wikilégis, cujo objetivo é permitir que a sociedade edite e aprimore projetos de lei artigo por 

artigo. Pelo Wikilégis, a Reforma Trabalhista foi objeto de contribuição contando com 50 

sugestões de emendas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017d), conforme Figura 5: 

Figura 5 – Participações no PL nº  6787/2016 - Reforma Trabalhista 

 
                         Fonte: Câmara dos Deputados (2017). 
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Quanto aos números apresentados, importante mencionar que dentre os 141 votos, 117 

não apoiaram o projeto. Verifica-se que um projeto de tamanha relevância contou com apenas 

159 participantes. 

Por sua vez, a Pauta Participativa é instrumento que ajuda a Câmara dos Deputados a 

definir a prioridade de votações dos projetos. Ao final do período de consulta, a Câmara dos 

Deputados coloca em pauta os projetos de cada tema que tenham obtido o maior saldo positivo de 

votos favoráveis menos votos contrários. 

Ademais, o e-Democracia lança mão das redes sociais como Twitter, Facebook e Youtube 

para a divulgação das discussões e projetos em andamento, como também as usam convidando 

seus membros a participarem das discussões, sejam por meio do Wikilégis ou no espaço 

Expressão. 

Além disso, para dar amplitude a essas consultas, a Câmara dos Deputados, além de 

disponibilizar à sociedade o acesso ao portal e-Democracia, também colocou à disposição um 

endereço eletrônico específico da Comissão Especial para o recebimento de críticas e sugestões.   

De uma forma geral, o e-Democracia tornou-se um instrumento fundamental de 

participação social, e evoluiu desde sua criação em 2009, permitindo um sistema aberto para 

inserção direta de mensagens, podendo o participante livremente se expressar. 

 

3.2 - As ferramentas de Participação Social no Senado Federal e a Reforma 
Trabalhista 
 

3.2.1 - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 

 

No Senado Federal, um dos mais importantes instrumentos de participação popular se dá 

por meio da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa - CDH, que compete 

opinar sobre sugestões legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e 

entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos com representação política no 

Congresso Nacional. 

Também elabora pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades 

científicas e culturais e de qualquer das entidades. E tem como competência a garantia, promoção 
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fiscalização, acompanhamento, avaliação e controle das políticas governamentais relativas dos 

direitos humanos; direitos da mulher; proteção à família; proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiências e de proteção à infância, à juventude e aos idosos (SENADO 

FEDERAL, 1999). 

As sugestões ou ideias legislativas que recebem parecer favorável da CDH são 

transformadas em proposição legislativa de sua autoria e encaminhadas à Mesa, para tramitação, 

ouvidas as comissões competentes para o exame do mérito. As sugestões que recebem parecer 

contrário são encaminhadas ao arquivo. 

 

Percebe-se que a CDH desempenha uma relação importante entre a sociedade e o 

Parlamento, pois assegura que as demandas oriundas de associações e órgãos de classe, sindicatos 

e entidades organizadas da sociedade civil possam de fato chegar em proposta de projeto de lei.  

 

3.2.2 - E- Cidadania 

 

O e-Cidadania é um portal criado em 2012 pelo Senado Federal com o objetivo de 

estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas, 

orçamentárias, de fiscalização e de representação. (SENADO FEDERAL, 2018a). O Portal e-

Cidadania é administrado pela Coordenação de Apoio ao Programa e-Cidadania, unidade que 

integra a Secretaria de Comissões, subordinada à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, 

conforme regulamentado pela Resolução do Senado Federal nº 19 de 2015. Além disso, por meio 

do e-Cidadania, é possível acompanhar o orçamento das ações administrativas do Senado Federal 

e o orçamento brasileiro.  

No portal e-Cidadania há três formas de participação disponíveis: Ideia Legislativa, 

Evento Interativo e Consulta Pública. 

A primeira, Ideia Legislativa tem como propósito permitir que o usuário envie e apoie 

ideias legislativas, que são sugestões de alteração na legislação vigente ou de criação de novas 

leis. As ideias que recebem 20 mil apoios são encaminhadas para a Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa (CDH), que são debatidas pelos senadores e ao final recebem 

um parecer. 
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Quanto ao Evento Interativo, esse tem como fim permitir que o cidadão participe de 

audiências públicas, sabatinas e outros eventos abertos. Para cada evento, é criada uma página 

específica onde haverá: a transmissão ao vivo; espaço para publicação de comentários; 

apresentações, notícias e documentos referentes ao evento.   

Nos eventos interativos, o cidadão pode enviar seu comentário, sendo preciso se cadastrar 

no portal, acessar a página do evento, escrever seu comentário e clicar em “Comentar”. Podem 

participar também via telefone pelo Alô Senado: 0800 61 2211. As chamadas são gratuitas e os 

comentários e perguntas são registrados na página do evento pelos atendentes. 

Nesse espaço, em 20 de março de 2017, iniciaram os debates interativos da Reforma 

Trabalhista com o tema: “As Reformas Previdenciária e Trabalhista, com foco na Reforma 

Trabalhista”, organizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa - CDH. 

Para discussão da Reforma Trabalhista, o Senado realizou 17 eventos interativos, que contou com 

1.927 perguntas e comentários, com a disponibilização dos Relatórios das participações de 

cidadãos de toda a parte do Brasil. 

Um evento interativo expressivo sobre a Reforma acorreu em 16 de maio de 2017, 

contando com 277 perguntas e comentários conforme Relatório de Participações (SENADO 

FEDERAL, 2017a). O evento contou com a presença do Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira 

de Oliveira, dos Presidentes do Instituto do Desenvolvimento do Varejo, da CUT, da Central dos 

Sindicatos Brasileiros, advogado especialista na área e Presidente da ANPT. 

Em derradeiro, temos a Consulta Pública cujo objetivo é opinar sobre projetos de lei, 

propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias e outras proposições em tramitação no 

Senado Federal, similar ao papel desempenhado pelo Wikilégis no e-Democracia. A votação 

proporcionada pela consulta pública não vincula votos ou opiniões dos senadores. Ela tem o 

propósito de sinalizar a opinião do público que participou da consulta, de modo a contribuir com 

a formação de opinião de cada senador (SENADO FEDERAL, 2018b). O cidadão para enviar 

sugestões e críticas, pode entrar em "Fale Conosco", ou em contato pelo Alô Senado, no telefone 

0800 61 2211. 

O Projeto de Lei da Câmara - PLC nº 38/2017 - Reforma Trabalhista foi objeto de 

consulta pública no Senado Federal, com mais de cento e oitenta mil manifestações, conforme 

Figura 6 e Figura 7: 
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Figura 6 - Ranking das proposições que receberam mais opiniões na Consulta Pública 

 
         Fonte: Senado Federal (2017). 

 

Figura 7 - Resultado Final da Consulta Pública  

 
           Fonte: Senado Federal (2017). 

 

A participação social no âmbito do Senado Federal utilizou-se dos Eventos Interativos e 

da Consulta Pública.  Importante informar que não obtive no portal do e-Cidadania o Relatório da 

Consulta Pública do PLC nº 38/2017, referente ao conteúdo das contribuições recebidas, mas 

apenas o Resultado final dos votos, que computou 172.166 opiniões desfavoráveis e 16.789 votos 

favoráveis.   
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Para fins de análise do conteúdo das contribuições da Consulta Pública, solicitei pelo 

Serviço de Relacionamento Público Alô Senado, integrante da estrutura da Ouvidoria do Senado 

Federal o Relatório da Consulta Pública, no entanto, foi disponibilizado apenas os links dos 

eventos interativos, sendo que, posteriormente, em uma outra solicitação, a Ouvidoria do Senado 

Federal enviou o Relatório da Consulta Pública contendo apenas os quantitativos. De tal forma 

que, a informação sobre a Consulta Pública no presente estudo limitou ao quantitativo de votos a 

favor e contra o PLC nº 38/2017.     

Quanto aos eventos interativos, podemos presumir que o fato do recebimento de 

contribuições que pouco agregaram conteúdo se deu em razão do desconhecimento de boa parte 

dos cidadãos da redação final do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, que seguiu para o 

Senado Federal.  Abaixo alguns comentários e perguntas extraídos de forma aleatória do Evento 

Interativo ocorrido em 16 de maio de 2017: 

Figura 8 - Exemplos de comentários resultantes do Evento Interativo 

 
Fonte: Senado Federal (2017). 
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 Há também que ressaltar que a ausência de contribuições claras e diretas para 

aprimoramento da norma pode ser resultante de desconhecimento técnico do cidadão e até 

mesmo o desinteresse em contribuir de fato. Parece-nos que na prática o processo legislativo é 

complexo e que muitos participantes não conseguem se apropriar das informações ou até mesmo 

acompanhar todo o trâmite de uma discussão e por esta razão, se expressam por meio de 

comentários, que na maioria das vezes, não agregam um valor contributivo à norma. 

  

3.2.3 – Redes Sociais 

 

 Além do e-Cidadania e da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa -

CDH, o Senado Federal dispõe de redes sociais como Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, 

de certo os mais utilizados e visualizados pelo cidadão, para acompanhar o andamento das 

discussões na Casa, notícias e informações de interesse público. 

 

3.2.4 – Senado Notícias 

 

 O Senado Federal também publica em seu portal de notícias a cobertura completa das 

atividades legislativas e os principais assuntos em discussão. Da mesma forma que ocorre na 

Câmara dos Deputados, as notícias transmitidas têm o condão de orientar e provocar o cidadão no 

processo de participação social, à medida que toma conhecimento do que está em pauta.  

Inclusive, a Reforma Trabalhista foi objeto de várias matérias no período de sua tramitação. 

Igualmente, por meio da TV Senado, Rádio Senado e Jornal do Senado o cidadão acompanha o 

que está em discussão.  

    

3.3 - Conclusão parcial da participação social na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal 

 

 Pelo que percebemos, os instrumentos de participação social existentes no Congresso 

Nacional são de fato utilizados pelo cidadão, mas ainda em escala muito pequena comparada à 

capacidade operacional que cada um desses instrumentos se propõe, possibilitando ao cidadão 

interagir e manifestar sobre qualquer discussão no Parlamento.  
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 Sob esse mesmo ponto de vista, crê-se que o elemento crucial para recuperar essa carência 

seja a comunicação entre si dos instrumentos de participação social. Entende-se que é necessário 

estabelecer uma conexão do que se propõe no Wikilégis e ao mesmo tempo o que se passa nas 

audiências interativas.  

 Comparando as informações disponibilizadas em cada instrumento de participação social, 

verifica-se que não há uma sinergia, melhor dizendo, não ocorre uma simultaneidade na 

atualização das discussões do projeto nos espaços de interação. 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO: A REFORMA TRABALHISTA  

 

4.1 - Tramitação da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados 

  

 O Projeto de Lei da Reforma Trabalhista de autoria do Poder Executivo foi apresentado à 

Câmara dos Deputados em dezembro de 2016, e teve sua tramitação iniciada nessa Casa em 

regime de prioridade, com a constituição de Comissão Especial.  

A constituição de Comissão Especial para apreciação do Projeto de Lei em questão, nos 

termos do art. 34, inciso II, do RICD, foi necessária por se tratar de uma matéria complexa, ou 

seja, aquela cujo teor requer a apreciação de mérito de mais de três comissões permanentes, 

conforme estabelece o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 1989).  

No presente caso, o Projeto de Lei da Reforma Trabalhista não foi submetido às 

comissões permanentes, mas por uma comissão especial em razão de envolver mais de uma 

competência: Seguridade Social e Família; Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços; Trabalho, de Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de Cidadania. 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara é a última a se manifestar para a 

realização do juízo de constitucionalidade e juridicidade.  

Conforme Regimento Interno da Câmara, há matérias que em razão da natureza requerem 

o regime de tramitação urgente ou de tramitação em regime de prioridade, essa última para os 

casos de projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 

Mesa, de Comissão Permanente ou Especial, do Senado Federal ou dos cidadãos. A Reforma 

Trabalhista de iniciativa do Poder Executivo tramitou em regime de prioridade. 

Cada Projeto de Lei, de acordo com condições próprias, interesse social e econômico, sua 

complexidade, entre outros aspectos, pode seguir diferentes trâmites, passando o projeto por 

várias alterações. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados apresenta uma série de 

instrumentos e mecanismos que concedem certa liberdade de debate e gestão da discussão por 

parte dos parlamentares (FARIA, 2007 apud FARIA, 2015). Além disso, outros mecanismos 
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regimentais podem também ser utilizados para obstar a tramitação de projeto, que para fins do 

presente estudo não tecerei detalhes.  

 Segundo o Parecer, de 12 de abril de 2017, do Relator o Deputado Rogério Marinho, 

buscou-se uma participação ampla, ouvindo todas as partes envolvidas, garantindo o direito de 

manifestação de setores do Governo Federal, do Judiciário Trabalhista, do Ministério Público do 

Trabalho, de representantes dos trabalhadores e dos empregadores, de especialistas, enfim, de 

todos os interessados em se manifestar. Além disso, para dar amplitude a essas consultas, além de 

a Câmara dos Deputados ter colocado à disposição da sociedade o acesso tanto ao Portal e-

Democracia quanto a um endereço eletrônico específico da Comissão Especial para o 

recebimento de críticas e sugestões (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017e).  

Nesse processo de se garantir a ampla participação democrática da matéria, foram 

realizadas audiências públicas, seminários, fóruns nos Estados da Federação, bem como reuniões 

técnicas com especialista no assunto. 

 No decorrer dos trabalhos da Comissão Especial, foram realizadas 12 audiências públicas 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017f), iniciadas em 16 de fevereiro de 2017, bem como 8 

seminários nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Ceará, Santa Catarina, São Paulo e Bahia.  

 O quantitativo realizado foi bastante inferior aos requerimentos (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017g) de audiências públicas, seminários e fóruns solicitados pelos 

parlamentares e deferidos pela Comissão Especial durante a tramitação do Projeto de Lei, 

conforme a Tabela 1: 

Tabela 1 – Quantitativo de requerimentos para debate da Reforma Trabalhista 

Audiência Pública 99 

Fórum/Seminário Estadual 12 

Encontros 2 

Informações ao MP/Judiciário/Outros 6 
  Fonte: Tramitação do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados (2017) 

 

 Segundo Parecer proferido em Plenário, em 25 de abril de 2017, pelo Relator Deputado 

Rogério Marinho do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista, foram apresentadas 850 emendas 

pela Comissão Especial, que concluiu pela inconstitucionalidade de 21 emendas, rejeição de 409 
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emendas, sendo 8 emendas retiradas pelos autores e demais aprovadas. Também foram 

apresentadas 32 emendas de Plenário e 457 emendas apresentadas ao substitutivo ao Projeto de 

Lei nº 6.787, de 2016. O Relator ressaltou que o substitutivo apresentado foi resultado de uma 

exaustiva análise da proposição original, das emendas apresentadas e sugestões recebidas dos 

mais variados órgãos e da sociedade civil (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017h). 

 A dinâmica do processo legislativo real do Projeto de Lei em questão, aqui envolvendo a 

apresentação de várias emendas, requerimentos de audiências, apensações, reuniões da comissão, 

e outros, não foi refletida no ambiente de participação social. Sobretudo foi um projeto com 

tramitação “apressada”, e a sociedade não foi suficientemente informada das alterações ocorridas 

durante o processo legislativo de aprimoramento da norma, que foi além da proposição inicial 

disponibilizada para a participação social na plataforma do e-Democracia.  

 Ressalta-se que a redação final aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao 

Senado Federal foram incluídas novas disposições, deveres e direitos de interesse social do 

trabalhador, oriundas das emendas apresentadas durante a tramitação, no entanto, na plataforma 

do Wikilégis permaneceu, durante todo o trâmite do processo legislativo, a proposição inicial 

publicada em dezembro de 2016, apresentada à Câmara dos Deputados pela Presidência da 

República.  

Ocorre que toda essa dinâmica e liberdade do processo legislativo, em especial o Projeto 

de Lei da Reforma Trabalhista, não foi refletida na plataforma do e-Democracia essa liberdade. 

Tanto é que, encerradas as discussões em 10/04/2017, essas ainda se baseavam em uma 

proposição não mais existente. Por sua vez, o trâmite do Projeto de Lei da Câmara nº 38/2017 no 

Senado Federal foi discutido por meio dos eventos interativos e da consulta pública, porém, não 

se promoveu qualquer alteração no Projeto em razão do debate social.  

Com bem disse Faria (2015), a interface no e-Democracia não está adaptada à rotina real 

legislativa. Embora houvesse referências expressas aos eventos das comissões, falta maior 

comunicação entre os acontecimentos presenciais e os virtuais. De fato, esteve presente um 

desafino entre o processo real e o virtual na tramitação do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista. 

No levantamento realizado, verificou-se que dos 68 itens propostos no Projeto de Lei nº 

6.787-B/2016, foram recebidas 50 sugestões de alterações pelo canal Wikilégis, sendo uma 

contribuição acatada, uma parcialmente acatada e as demais indeferidas. Sendo que a proposição 
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que obteve uma única contribuição contemplada referiu-se à alteração do § 1º do art. 10 da Lei nº 

6.019, de 3 de janeiro de 1974, que trata do trabalho temporário. Essa proposição foi retirada da 

redação final aprovada pela Câmara dos Deputados, cuja aprovação desse dispositivo se deu pela 

Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. Ainda que essa emenda tenha sido incorporada à redação 

final dessa Lei, não há como afirmar que a alteração promovida tenha de fato partido do 

mecanismo de participação social.  

Além do mais, muitas das contribuições apresentadas ao texto original referiram-se a 

dispositivos que foram excluídos da redação final do Projeto de Lei aprovado na Câmara dos 

Deputados, que seguiu para o Senado Federal.  

Além disso, o Projeto de Lei apresentado na Câmara dos Deputados pelo Poder 

Executivo, que contou com 64 propostas de alterações, seguiu para o Senado Federal alterando 

178 dispositivos, em grande parte referindo-se ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).   

 

4.2 - Tramitação da Reforma Trabalhista no Senado Federal 

 

 Em 26 de abril de 2017, aprovada a redação final do PL nº 6.787-B-B/2016 na Câmara 

dos Deputados, com a proposta de alteração de 178 dispositivos, a matéria vai ao Senado Federal 

e passa a tramitar nessa Casa com a denominação de Projeto de Lei da Câmara - PLC nº 38, de 

2017, apresentado no Plenário, no dia 28 de abril de 2017.  

 Durante a tramitação no Senado Federal, foram emitidos Pareceres da Comissão de 

Assuntos Econômicos – CAE, da Comissão de Assuntos Sociais – CAS e da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ. A CAS manifestou pela rejeição integral do Projeto de 

Lei, restando prejudicadas todas as emendas apresentadas na Comissão. Na Comissão de 

Assuntos Econômicos – CAE o voto foi pela aprovação do PLC nº 38/2017, rejeitando todas as 

emendas apresentadas, no entanto recomendando o veto e a edição de medida provisória para 

alguns dispositivos, sob o argumento de que necessitam de maior reflexão e amadurecimento. Por 

fim, a CCJ votou pela aprovação do PLC nº 38, de 2017 e contrário às emendas. Na Tabela 2 

apresenta-se o total de emendas ao PLC nº 38/2017: 
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Tabela 2 – Quantitativo de emendas apresentadas  
CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 242 

CAS - Comissão de Assuntos Sociais 227 
CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania 217 

PLEN - Plenário do Senado Federal 177 

Total 863 
     Fonte: Tramitação do Projeto de Lei no Senado Federal (2017) 

 

No decorrer dos trabalhos no Senado Federal, foram realizadas 5 audiências públicas, 2 

sessões temáticas e 5 reuniões extraordinárias, no interior das Comissões, para discussão do 

projeto.   

 Enfim, um acordo entre o Presidente da República e o Senado Federal, a tramitação do 

projeto da Reforma Trabalhista encaminhado ao Senado Federal não sofreu alterações, sendo que 

sua aprovação e promulgação pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, considerou a redação 

final aprovada na Câmara dos Deputados.  

 

4.3 - A Lei nº 13.467/2017 e a Medida Provisória nº 808/2017 

 

 O Projeto de Lei nº 6.787-B, de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, após o seu 

trâmite na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado Federal e que após sua aprovação pelo 

Plenário do Senado, foi transformado na Lei Ordinária nº 13.467, de 13 de julho de 2017. 

  Em decorrência de um acordo firmado pelo Presidente da República com os senadores, 

foi editada a Medida Provisória nº 808/2017, de 14 de novembro de 2017, que modificou 

diversos pontos da Lei nº 13.467/2017, contendo mudanças de 17 dispositivos, entre eles 

trabalhos intermitente e autônomo, a representação em local de trabalho, as condições de trabalho 

para grávidas e lactantes e a jornada 12x36. A vigência da medida provisória encerrou-se no dia 

23 de abril de 2018, pelo fato do texto não ter sido analisado pela Comissão Mista, que não 

chegou a ter um relator eleito (SENADO FEDERAL, 2018c). 

 Essa manobra política está ligada ao fato de que ao Parlamentar cabe autonomia do 

mandato legislativo decidir conforme suas próprias opiniões e conhecimento. Como bem 

assinala, o legislador teria sido eleito por reunir habilidades, experiências e conhecimentos, que 
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lhe dariam autonomia para deliberar sobre políticas públicas independentemente das preferências 

específicas de seus representados (FARIA, 2015).  

 Com efeito, temos que as alterações posteriores promovidas na Lei nº 13.467/2017 

resultantes desse acordo político não foram objeto de discussão e participação social. 
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CAPÍTULO 5 - A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA REFORMA 
TRABALHISTA NO PROCESSO DECISÓRIO DOS PARLAMENTARES E 
A REPERCUSSÃO DA APROVAÇÃO DO PROJETO 
 

 No decorrer do processo legislativo da Reforma Trabalhista, especificamente na Câmara 

dos Deputados, vimos que em certo momento e medida, a participação social ocorreu em 

diversos níveis, seja por meio do aprimoramento do Projeto de Lei, seja por meio de debates e 

audiências públicas, seja divulgando o Projeto por meio das redes sociais. De igual forma, isso 

também foi verificado no âmbito do Senado Federal, por meio de consulta pública, eventos 

interativos e informações por meio do portal de Notícias. 

 Nesse capítulo tenta-se demonstrar em que medida foram utilizados os instrumentos de 

participação social no Projeto de Lei da Reforma Trabalhista e se essa participação repercutiu nas 

decisões legislativas quando da publicação da norma.   

 Desse modo, partindo do primeiro momento em que o Projeto de Lei foi divulgado para 

contribuições, verifica-se que sua proposta inicial foi bem mais modesta daquela efetivamente 

aprovada na Câmara dos Deputados e que seguiu para o Senado Federal. De início, constata-se 

que por meio do instrumento disponibilizado no e-Democracia, denominado Wikilégis, o cidadão 

pode contribui pela primeira vez.  

Conforme consta no Relatório, dos 68 itens de proposta inicial do Projeto de Lei nº 6.787-

B/2016 - Reforma Trabalhista, houve 50 sugestões de propostas, sendo que dentre essas, 

verificou que apenas a sugestão, que se referiu à duração do prazo 180 dias do contrato de 

trabalho temporário, foi contemplada na redação final aprovada na Câmara dos Deputados 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017d).   

Importante mencionar que, dos 18 dispositivos da proposta inicial do Projeto de Lei, que 

alterava a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, não foram contemplados na redação final da 

Câmara dos Deputados, sendo que, de fato, tais dispositivos foram alterados pela Lei nº 13.429, 

de 31 de março de 2017, inclusive a contribuição que tratou do prazo de 180 dias do contrato 

temporário, recebida no âmbito do processo de participação social pela plataforma do Wikilégis. 

 Outro ponto importante no processo de tramitação é o fato de que não ocorreu uma 

atualização da proposta no âmbito dos mecanismos de participação social no mesmo ritmo em 
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que tramitou o processo legislativo da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados até a 

redação final do Projeto.   

 Cita-se como exemplo, que além do canal Wikilégis, de maneira idêntica, nas audiências 

interativas da Câmara dos Deputados e nas redes sociais não foi possível identificar a 

disponibilização da proposta atualizada do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista para 

manifestação do cidadão. Cabe lembrar, no entanto, que somente por meio da consulta referente à 

tramitação do Projeto de Lei é possível obter a redação final do Projeto de Lei na Câmara dos 

Deputados, no espaço denominado “Documentos Anexos e Referenciados” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017g).   

 Quanto à tramitação no Senado Federal, o Projeto de Lei foi divulgado por meio dos 

instrumentos de participação social, inclusive pela Consulta Pública do PLC nº 38/2017, o 

cidadão teve acesso à redação final do Projeto de Lei originário da Câmara dos Deputados. 

Apesar do Projeto de Lei não ter sofrido alterações no Senado Federal, conforme já dito, os 

instrumentos de participação social foram utilizados, que além da consulta pública promovida, o 

Projeto de Lei foi discutido em 17 eventos interativos.  

 Outro ponto relevante diz respeito às contas em websites de rede sociais que as duas 

Casas Legislativas possuem, que não obstante o seu papel de interagir e difundir informações 

sobre o Projeto, para que o cidadão possa participar e contribuir é necessário que acesse o portal 

do e-Democracia ou e-Cidadania, não há, portanto, uma interface que propicie a conexão das 

plataformas de redes sociais e o acesso direto para participação social de projetos em discussão.   

 Quanto a esse aspecto, Faria (2015) ressalta que um dos fatores relacionados à baixa 

participação no e-Democracia é a falta de mecanismos que estimulem o conhecimento das 

discussões pelo público externo. E acrescenta a ausência de integração com plataformas de redes 

sociais, de fato, o uso dessas plataformas pelo projeto foi mais voltado à comunicação do que à 

interação, isto é, para apresentação de informações sobre as discussões do e-Democracia, e não 

como instrumento de participação para o cidadão.    

 Diante dessas constatações, infere-se que ainda carece nos instrumentos de participação, 

seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, um processo de constante atualização das 

discussões e propostas no decorrer do decorrente do processo legislativo. Essa conexão com o 
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processo participativo permite que o cidadão possa acompanhar e contribuir em cima de 

propostas atuais e que, de fato, estão em discussão naquele momento.   

 Faria (2015) bem expressa quando fala em que medida os participantes de experiências 

participativas digitais de parlamentos puderam compreender melhor o processo legislativo, ou 

mesmo acompanhar a atuação dos parlamentares de forma mais profunda, detalhada e efetiva. E 

emenda dizendo que será que tais experiências existem apenas “para inglês ver”, para mascarar a 

realidade legislativa ou falsamente legitimar um processo de decisão que, na verdade, não é tão 

aberto assim como propugnado? 

 O autor ressalta ainda que apesar das poucas informações veiculadas sobre o processo 

legislativo, o e-Democracia brasileiro proporcionou forma de participação mais alinhada com o 

dia a dia legislativo, no entanto, há muito que melhorar nessa inter-relação do mundo real 

legislativo com o mundo virtual da participação, já que os participantes de algumas das 

discussões do e-Democracia apresentaram dificuldades de compreender o andamento do processo 

legislativo. 

 É sobre esse aspecto é que se avalia em que medida os instrumentos de participação social 

foram utilizados, em especial no estudo de caso a Reforma Trabalhista, de forma a proporcionar 

ao cidadão maior clareza no processo de discussão da proposta de lei. 

 Além disso, a tomada de decisão no processo legislativo pelo parlamentar desvinculada da 

opinião do cidadão eleitor reflete bem o papel de representante eleito convocado a tutelar os 

interesses gerais da sociedade civil, no entanto, fica evidenciado, inclusive no caso da Reforma 

Trabalhista, que muitas dessas decisões passaram ao largo do processo de participação social, e 

esse aspecto interfere na transparência do processo legislativo.  

 Com efeito, isso se verificou na tramitação e aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 

38/2017 no Senado Federal, cuja decisão politica resultou na aprovação imediata do Projeto de 

Lei da Câmara, no entanto com recomendações de veto, conforme Parecer (SF) nº 34, de 2017, 

emitido pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE. 

 No citado Parecer, consideraram construtivas as críticas apresentadas ao PLC pelos 

participantes durante as audiências públicas, pelos representantes sindicais e pelas emendas 

apresentadas pelos representantes do Senado, no entanto, alguns itens deveriam ser vetados, 

podendo ser aprimorados por meio da edição de medida provisória, que contemple ao mesmo 



54 
 

tempo o intuito do projeto aprovado na Câmara dos Deputados e o dever de proteção externado 

por muitos parlamentares (SENADO FEDERAL, 2017b).  

 Importante mencionar que no prenúncio da aprovação do Projeto de Lei, manifestações 

sociais eclodiram por todo país contra a Reforma Trabalhista, e, por conseguinte, contra a sua 

aprovação. De fato, não houve consenso dos setores envolvidos e afetados pela Reforma 

Trabalhista.  

 De um lado, a Reforma recebeu críticas de representantes da Justiça do Trabalho, 

sindicalistas e trabalhadores que preveem queda na renda do trabalhador e, consequentemente, no 

consumo das famílias e na atividade econômica (SENADO FEDERAL, 2017b). Também, 

sindicalistas e pesquisadores alertaram que a precarização nas relações trabalhistas poderá 

aumentar a informalidade e a sonegação do pagamento dos direitos do empregado. (SENADO 

FEDERAL, 2018d).  

 Por outro lado, os favoráveis à Reforma afirmaram que a atualização da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) reduziria a insegurança jurídica e contribuiria para a diminuição das 

mais de 11 mil ações trabalhistas por dia no país.  Os contrários à proposta defenderam que a 

reforma precarizaria as relações de trabalho, fragilizando a situação do empregado (SENADO 

FEDERAL, 2017c).    

 Acrescente-se ainda que, convocada pelas centrais sindicais e movimentos sociais, a 

sociedade civil foi às ruas protestar em ao menos 24 estados e no Distrito Federal, reunindo 

milhares de pessoas contra a mudança na CLT (TERRA NOTÍCIAS, 2017).  

 Não obstante a participação social promovida, bem como os debates realizados de 

especialistas e entidades representativas, e um cenário político dividido a favor e contra ao 

Projeto de Lei, a Reforma foi aprovada, nos termos do acordo firmado entre o Senado e o 

Planalto na votação do PLC nº 38/2017, acatando o Projeto de Lei que alterou a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) como veio da Câmara dos Deputados.   

 O resultado da Reforma Trabalhista pode ser bem ilustrado pelas palavras de Mendes 

(2008), que no seu trabalho titulado como “Direitos fundamentais, separação de poderes e 

deliberação” manifestou que: “...a democracia não é diferente de um “café filosófico” porque 

precisa tomar decisões, mas lhe é similar porque tem o ônus de buscar a melhor resposta (mesmo 

que com a necessidade permanente de tomar decisões provisórias e imperfeitas). ”   
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO  

  

No Capítulo 1 iniciei informando ao leitor que o trabalho tinha como foco analisar como 

foram utilizados os instrumentos de participação popular no curso do processo legislativo no 

Congresso Nacional e as eventuais consequências da utilização desses instrumentos na formação 

da norma, utilizando o estudo de caso do processo de tramitação do Projeto de Lei nº 6.787-

B/2016 – Reforma Trabalhista, iniciado na Câmara dos Deputados, que, logo após, no Senado 

Federal, foi denominado de PLC nº 38/2017.   

Adiante, trouxemos à discussão a democracia representativa e que a democracia vai além 

de ser apenas um voto de cada indivíduo; é necessária a troca ideias, ver argumentos contra e 

favor, levando-se em consideração as opiniões de cada indivíduo, o que pode levar a um 

parlamento mais aberto à opinião pública, transparente e capaz de produzir boas respostas sobre 

os direitos fundamentais. 

No Capítulo 2 vimos que é salutar que a democracia representativa conviva e esteja aliada 

a outros mecanismos de participação, o que poderia trazer maior segurança jurídica e 

legitimidade ao processo de tomada de decisões de políticas públicas de interesse da coletividade. 

Ademais, ao lançar mão de procedimentos e instrumentos de participação, a tendência é 

fortalecer os laços entre o regime democrático e a representação política. 

 A prática de processos participativos e deliberativos específicos como as conferências 

nacionais, orçamentos participativos, conselhos de políticas e planos diretores municipais 

contribuem para reforçar a representação política. Enfim, as instituições participativas são formas 

diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações na deliberação sobre políticas e podem 

influenciar na forma de fazer política do governo federal, principalmente no processo normativo 

do Poder Legislativo, gerando mudanças e impactos nas políticas públicas relevantes. 

 Com toda a certeza, a convergência dos interesses da sociedade civil e da sociedade 

política, a partir de mecanismos de participação viabiliza um processo normativo legítimo 

desempenhado pelo Poder Legislativo, capaz de gerar mudanças no campo dos direitos 

individuais e coletivos. 
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Mais adiante, no Capítulo 3, enumeramos os instrumentos de participação social 

colocados à disposição da sociedade civil com intuito de receber contribuições e promover 

debates sobre determinado assunto de interesse geral. De tal sorte, conforme demonstrado, a 

Reforma Trabalhista foi de fato publicitada e instrumentalizada, seja na Câmara dos Deputados 

ou no Senado Federal com o fim de obter contribuições.  

Não obstante a isso, verificou-se que restou carente uma comunicação da participação 

social, implementada por instrumentos virtuais e debates presenciais, com o processo legislativo 

real, na medida em que o cidadão não consegue acompanhar as mudanças ocorridas na tramitação 

do projeto em razão de vários fatores, seja em relação à própria condução pelo parlamento, que 

dada a sua autonomia, a sua decisão não está atrelada ao eleitorado, como também a própria 

dinâmica do processo legislativo que não foi refletida nos instrumentos de participação social. 

Em razão disso, presume-se que esse fato pode contribuir pela baixa participação e contribuições 

e comentários de pouco valor agregativo.     

De fato, não há elementos suficientes para afirmar que muitas das contribuições recebidas 

durante o processo de participação social, como nas audiências públicas interativas, eventos 

interativos e consultas públicas, houve conexão com a norma aprovada, e se de fato, as 

participações sociais promovidas em ambas as Casas do Congresso Nacional foram inócuas e, 

portanto, não influenciaram na decisão do parlamentar no tocante à aprovação da norma.  

No Capítulo 4, verificamos que na Câmara, os instrumentos de participação, dentro do 

que se propõe, foram subutilizados já que, no exemplo do portal do e-Democracia (Wikilégis) 

não houve atualização das informações sobre o andamento do projeto e da redação final do 

Projeto de Lei, após acolhimento de várias emendas parlamentares apresentadas no âmbito da 

Câmara dos Deputados.  

Da mesma forma, no Senado Federal, em análise às contribuições recebidas, 

especificamente nos Eventos Interativos, a maioria delas caracterizou como desabafo e 

comentários contra a Reforma Trabalhista, enfim, não agregou informações e sugestões 

importantes para o Projeto de Lei. 

Não apenas isso, verificou-se que apesar dos eventos promovidos no Senado Federal, 

percebe-se que os debates e as contribuições recebidas não alcançaram o propósito de discussão e 

aprimoramento do projeto da Reforma Trabalhista, pelo contrário, a abertura do processo de 
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participação no Senado Federal foi meramente pró-forma, pois dentro do contexto, o Projeto de 

Lei não sofreu alterações no âmbito do Senado Federal.  

No que tange especificamente ao processo do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista, o 

presente estudo permite perceber que, no contexto da representativa política, da dimensão 

deliberativa inerente às práticas participativas como visto nas conferências nacionais, e a 

participação social como forma de integrar e interagir o cidadão nas discussões de políticas 

públicas, o sistema representativo bicameral quando no exercício da sua função típica de legislar, 

que requer a manifestação de vontade de duas câmaras legislativas para a produção das normas, 

torna o processo decisório legislativo complexo, pois está submetido a fatores externos como 

pressões, influências partidárias e acordos políticos, ficando à margem desse processo as 

postulações da sociedade civil exercida por meio da participação social. 

Enfim, em outras palavras, é possível conciliar a democracia representativa e a 

participativa, mas ainda resta saber na prática como tornar isso factível e de fato considerar que a 

participação social pode gerar ganhos para o processo decisório em políticas públicas. 
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