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RESUMO 

 

 

A já enorme e crescente insatisfação da população com as atitudes tomadas pelos seus 

representantes, com a manipulação da máquina pública em prol de interesses menores e com a 

desconsideração de todos os preceitos constitucionais que elevam o governo do povo, pelo 

povo e para o povo como fim último a ser perseguido pelo Estado, representa a crise da 

representatividade na democracia brasileira, fazendo imperioso  buscar-se uma solução para 

que o poder, injustamente tomado do povo, retorne às mãos de seus verdadeiros titulares. Os 

políticos não passam de mera representação do verdadeiro poder e, a partir do momento que 

não passam mais a prestar para aquilo que foram designados, a própria razão de ser desta 

representação deixa de existir, devendo o povo passar a exercer seu poder mais diretamente e 

como ditar o interesse geral. Parte-se para a análise de uma maneira de condução popular das 

atividades públicas do país, sem que haja intermediário algum entre a vontade e sua 

realização, através da utilização da iniciativa popular não como mero instrumento de combate 

à omissão legislativa, mas como personificação e materialização do maior poder existente 

dentro de uma nação, a soberania popular. 

 

Palavras chave: Crise da representatividade. Democracia participativa. Iniciativa popular. 

Soberania popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The already huge and growing dissatisfaction of the population with the actions taken by their 

representatives, with the manipulation of public administration in favor of smaller interests 

and the disregard of all constitutional provisions that points the government of the people , by 

the people and for the people as the main goal to be persecuted by the state order, represents 

the crisis of representation in Brazilian democracy, making imperative to seek a solution for 

the power, unjustly taken from people , return to the hands of their true owners. Politicians are 

nothing more than a mere representation of the true power , and from the moment they no 

longer do what they are meant to, the raison d'être of this representation ceases to exist, and 

the people should exercise their power more directly and how dictates the public interest. 

Follows the analysis of a popular way of conducting public activities of the country , without 

any intermediary between the desire and its fulfillment, through the use of popular initiative 

not as a mere instrument for fighting legislative omission , but as the personification and 

materialization of the largest existing power within a nation , popular sovereignty. 

 

Keywords: Crisis of representation. Participatory democracy. Popular initiative. Popular 

sovereignty. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  

 

 

Nunca na história deste país houve tanto descrédito por parte da população com 

relação ao conceito de representatividade inerente ao nosso regime político, vale dizer, a 

democracia, o que se comprova pela dimensão das manifestações que ocorreram e ainda estão 

ocorrendo ultimamente.  

O povo assiste, imóvel, aos absurdos praticados por aqueles que, supostamente, 

deveriam representá-lo e agir de acordo com sua necessidade e, cada vez mais, cresce o 

sentimento de impotência e ceticismo quanto à possibilidade de mudança, de melhora. 

Num curto espaço de tempo testemunharam-se atos políticos que vão completamente 

em direções opostas aos interesses da maioria esmagadora da população, como o mensalão, a 

manutenção do mandato do presidiário Natan Donadon, Renan Calheiros como presidente do 

Senado e muitos outros.  

É certo que muitos dos problemas  que se enfrenta atualmente seriam resolvidos 

através do voto consciente, mas também é certo que grande parte dos eleitores são 

analfabetos, totais ou funcionais, outros estão totalmente alheios à política, seja por não terem 

capacidade de se inteirar, seja por puro descaso, ou até mesmo falta de esperança e a única 

forma de mudar essa situação seria através de políticas que não se verificam por falta de 

iniciativa daqueles principais interessados na sua manutenção, os “representantes” 

corrompidos que mostraram-se ser maioria. Os grupos políticos com maioria no poder 

moldam as políticas públicas para atender suas próprias necessidades, ou ainda para conseguir 

aquilo que pensam ser capaz de perpetuar sua majoritariedade. Agregam-se a isso os 

interesses de particulares com grande poder econômico, que também acabam por influenciar 

as decisões políticas do país, nublando e causando óbice ainda maior à vontade da população.   

Além disso, mesmo se ocorresse de algum dia os cidadãos aprenderem a escolher, 

fiscalizar e punir seus representantes de maneira adequada, mesmo que os políticos agissem 

como representantes do povo no verdadeiro sentido da expressão, cabe lembrar que este não 
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se trata de uma máquina onde serão programados os interesses e ideais da sociedade, 

podendo, muitas vezes, haver divergência de pensamento entre representante e representado. 

Ante a flagrante crise da representatividade no Brasil, a solução mais óbvia seria a 

utilização de métodos mais diretos de participação da sociedade no poder. Dentre eles o mais 

efetivo seria a iniciativa popular. 

A iniciativa popular serviria, num primeiro momento, para fazer com que o poder 

retornasse para as mãos de seus titulares de direito e colocar o Brasil no caminho correto da 

evolução democrática, e, num segundo momento, para garantir a manutenção desta 

titularidade e sanar possíveis divergências ideológicas entre aqueles que se encontram no 

poder e aqueles que os colocaram lá. 

A iniciativa popular está prevista em nosso ordenamento desde a promulgação da 

Constituição de 1988, sendo também regulamentada pela Lei de número 9.709 de 1998, 

porém, como é sabido, não é muito utilizada, uma vez que seus requisitos de admissibilidade 

são considerados extremamente exagerados, tornando sua concretização quase impossível. 

Para que a iniciativa popular possa alcançar os objetivos propostos neste trabalho,  

será realizada uma análise dos obstáculos que ela enfrenta nos dias de hoje, na tentativa de se 

encontrar um modo de torná-la mais efetiva e mais disponível para a população em geral. 

 

 

1.1 Objetivos 
 

 

Partindo da análise da iniciativa popular como ela é hoje no Brasil e tendo em vista os 

problemas que a democracia enfrenta, algumas modificações em sua estrutura são necessárias 

para sua maior utilização e efetivação como meio de adequação da atividade legislativa ao 

interesse social e como uma espécie de redirecionamento para a atividade (ou inatividade) 

política que vá em sentido oposto à vontade da população. 

Serão estudadas e propostas mudanças nos seguintes quesitos da iniciativa popular: 

 

1- Forma do projeto apresentado /Apresentação de projeto articulado ou sugestões gerais 

2- Matéria passíveis de propositura / Possibilidade de propositura de normas 

constitucionais 

3- Subscrição / Número de assinaturas necessárias e recolhimento eletrônico 

4- Trâmite de aprovação / Aprovação através de referendo 
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CAPÍTULO 2 – AMBIENTAÇÃO HISTÓRICA 
 
 
2.1 Dos princípios e valores da Democracia Contemporânea 

 
 
Existem, hoje, diversas espécies de democracia, variando de acordo com a vida 

política, social e cultural de cada ordenamento, porém, todas elas baseiam-se em princípios ou 

fundamentos amplamente reconhecidos pelos mais ilustres estudiosos do tema. 

Norberto Bobbio define condições indispensáveis para a configuração de uma 

democracia, tomando por base as regras fundamentais que estabelecem quem está autorizado 

a tomar as decisões coletivas, quais os procedimentos previstos para esta tomada de decisões e 

quais condições são impostas àqueles que são chamados a decidir. Assim, para o autor, numa 

democracia, o poder de tomar as decisões coletivas é atribuído a um número muito elevado de 

membros do grupo, através de procedimentos preestabelecidos e faz-se indispensável que as 

decisões sejam tomadas através da escolha entre alternativas apresentadas em pé de igualdade, 

nascidas do debate político pautado nos direitos de liberdade de opinião, expressão, 

associação etc, ou seja, “o estado não apenas exerce o poder sub lege, mas o exerce dentro de 

limites derivados do reconhecimento constitucional dos direitos ‘invioláveis’ do indivíduo”
1
. 

Ainda segundo Bobbio:  

 
 

“Na teoria política contemporânea, mais em prevalência nos países de tradição 

democrático-liberal, as definições de Democracia tendem a resolver-se e a esgotar-se 

num elendo mais ou menos amplo, segundo os autores, de regras de jogo, ou, como 

também se diz, de procedimentos universais. Entre elas: 1) o órgão político máximo, 

a quem é assinalada a função legislativa, deve ser composto de membros direta ou 

indiretamente eleitos pelo povo, em eleições de primeiro ou de segundo grau; 2) 

junto do supremo órgão legislativo deverá haver outras instituições com dirigentes 

eleitos, como os órgãos da administração local ou o chefe de Estado; 3) todos os 

cidadãos que tenham atingido maioridade, sem distinção de raça, religião, censo e 

possivelmente de sexo devem ser eleitores; 4) todos os eleitores devem ter voto 

                                                 
1
 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 7. ed. rev. ampl. 

São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
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igual; 5) todos os eleitores devem ser livres em votar segundo a própria opinião 

formada o mais livremente possível, isto é, numa disputa livre de partidos políticos 

que lutam pela formação de uma representação nacional; 6) devem ser livres 

também no sentido em que devem ser postos em condição de ter reais alternativas (o 

que exclui como democracia qualquer eleição de lista única ou bloqueada); 7) tanto 

para as eleições dos representantes como para as decisões do órgão político supremo 

vale o princípio da maioria numérica, se vem que podem ser estabelecidas várias 

formas de maioria segundo critérios de oportunidade não definidos de uma vez para 

sempre; 8) nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, 

de um modo especial o direito de tornar-se maioria, em paridade de condições; 9) o 

órgão do Governo deve gozar de confiança do Parlamento ou do chefe do poder 

executivo, por sua vez eleito pelo povo”
2
. 

 

 

Estipulados estes “comportamentos universais” inerentes às diversas formas de 

democracia, na mesma obra, Bobbio preocupou-se ainda em fazer a diferenciação entre 

democracia formal e democracia substancial, na medida em que conseguiu identificar 

situações em que os citados comportamentos são relativamente observados, mas não em 

função dos verdadeiros ideais característicos da tradição do pensamento democrático, tais 

como a liberdade e a igualdade. A democracia formal guardaria, então, relação com os meios 

através dos quais as decisões são tomadas, enquanto a democracia substancial com os fins 

perseguidos pelas decisões tomadas. Enquanto a primeira representaria o governo realizado 

pelo povo, a democracia como método, a segunda seria o governo para o povo, como valor, 

de modo que é plenamente possível a visualização de casos em que o povo tem o direito de 

eleger representantes, mas estes agem em prol de uma minoria (do povo, mas não para o 

povo) e também casos como ditaduras que tomam medidas benéficas para a maior parte dos 

cidadãos (para o povo, mas não do povo). A democracia perfeita seria, como conclui o 

próprio autor, simultaneamente formal e substancial. 

José Afonso da Silva, por sua vez, entende democracia não como um valor-fim, mas 

como um meio de realização dos interesses humanos, um conceito histórico pautado nos 

direitos fundamentais do homem e que é enriquecido a cada passo da evolução da vida em 

sociedade, a cada direito e garantia fundamental que ele conquista, mantendo-se sempre o 

princípio básico de que o poder repousa na vontade do povo
3
.  Para o autor, basta que o poder 

do governo emane do povo para que uma sociedade seja democrática, assim como basta que 

não emane para que não seja: 

 

 

“A democracia, em verdade, repousa sobre dois princípios fundamentais ou 

primários, que lhe dão essência conceitual: a) o da soberania popular, segundo o 

qual o povo é a única fonte do poder, que se exprime pela regra de que todo o poder 

                                                 
2
 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. Tradução de Carmem Varriale. 5. ed. Brasília: UnB, 2004. 

3
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.     

   p. 126.  
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emana do povo; b) a participação, direta ou indireta, do povo no poder, para que este 

seja efetiva expressão da vontade popular...”
4
 

 

 

A democracria, na visão de José Afonso, deve perseguir o interesse do povo como um 

todo acima de qualquer outro, buscando a todo momento e a qualquer custo a justiça social. 

Assim, “não pressupõe que todos sejam instruídos, cultos, educados, perfeitos, mas há de 

buscar distribuir a todos  instrução, cultura, educação, aperfeiçoamento, nível de vida digno”. 

A democracia consubstancia-se  no governo do povo, pelo povo e para o povo, através da 

realização dos direitos políticos, econômicos e culturais da sociedade em geral e também do 

resguardo dos direitos individuais de cada cidadão. A igualdade, como essência da 

democracia, deve ser substancial, não apenas formalmente prevista no campo jurídico, se 

estendendo a todas as esferas de atuação do poder: 

 

 

“Governo do povo significa que este é fonte e titular do poder (todo poder emana do 

povo), de conformidade com o princípio da soberania popular que é, pelo visto, o 

princípio fundamental de todo regime democrático. Governo pelo povo quer dizer 

governo que se fundamenta na vontade popular, que se apóia no consentimento 

popular; governo democrático é o que se baseia na adesão livre e voluntária  do povo 

à autoridade, como base da legitimidade do exercício do poder, que se efetiva pela 

técnica da representação polítiva (o poder é excercido em nome do povo). Governo 

para o povo há de ser aquele que procure liberar o homem de toda imposição 

autoritária e garantir o máximo de segurança e bem-estar.”
5
 

 

 

Paulo Bonavides reconhece democracia como um dos conceitos que mais sofre abusos 

e distorções, existindo, atualmente, um sem número de Estados, governos e sociedades com 

funcionamento bastante distintos que se proclamam igualmente democráticos, assim como 

existe uma imensa divergência de posições doutrinárias acerca do que realmente é 

democracia, despertando dúvidas que, segundo o autor, seriam dissipadas apenas atentando-se 

para a definição de Abraham Lincoln de democracia: governo do povo, para o povo e pelo 

povo.
6
 

Dalmo de Abreu Dallari afirma que, sem dúvida, a base do conceito de Estado 

Democrático é “a noção de governo do povo, revelada pela própria etimologia do termo 

democracia (demos = povo, kratos = poder, autoridade)”, identificando também três pontos 

fundamentais para a caracterização de uma democracia:  

 

 

                                                 
4
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

p. 133. 
5
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

p. 135. 
6
 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 346. 
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“Uma síntese dos princípios que passaram a nortear os Estados, como exigências da 

democracia, permite-nos indicar três pontos fundamentais: 

A supremacia da vontade popular, que colocou o problema da participação popular 

no governo, suscitando acesas controvérsias e dando margem às mais variadas 

experiências, tanto no tocante a representatividade, quanto à extensão do direito de 

sufrágio e aos sistemas eleitorais e partidários. 

A preservação da liberdade, entendida sobretudo como o poder de fazer tudo o que 

não incomodasse o próximo e como o poder de dispor de sua pessoa e de seus bens, 

sem qualquer interferência do Estado.  

A igualdade de direitos, entendida como a proibição de distinções no gozo de 

direitos, sobretudo por motivos econômicos ou de discriminação entre classes 

sociais.”
7
 

 

 

Tem-se então que, apesar de pequenas variações no entendimento do que 

legitimamente é a democracia, todas as conceituações giram em torno de um único ideal: o 

poder não pode ser exercido em nome e em função de ninguém que não seja o povo como um 

todo, o Estado não pode perseguir interesse algum que não o interesse geral e numa 

democracia nenhuma outra espécie de soberania subsistirá que não a popular, que pode ser 

resumida exatamente como é apresentada no parágrafo único do artigo 1º da Constituição 

brasileira: todo poder emana do povo. 

É o povo o detentor da autoridade suprema, ou seja, à dele nenhuma outra vontade se 

sobrepõe. Se existem outras autoridades dentro do ordenamento, só existem porque foram 

“autorizadas” pela maior de todas, que é a vontade popular. Nas palavras de Paulo Bonavides  

“a vontade soberana do povo decide, direta ou indiretamente, todas as questões de governo, de 

tal sorte que o povo seja sempre o titular e o objeto, a saber, o sujeito ativo e o sujeito passivo 

do poder legítimo”
8
. 

A grande implicação desta titularidade do poder na democracia representativa está na 

relação entre o governado e seus governantes. A autoridade que detém o governante lhe é 

dada pelo verdadeiro titular de toda a autoridade existente no ordenamento, sob a condição de 

que ela seja utilizada em benefício deste último. Condição que é, deve ser cumprida sob pena 

de desconstituição da representação, que não passa de autorização do soberano para que o 

governante aja em seu nome. Uma vez que a concessão do poder não mais interesse ao 

concedente, não existe lógica alguma na manutenção da mesma, assim como não existe lógica 

no fato de o real titular do poder não poder exercê-lo diretamente. 

É o atropelamento da vontade popular que tem colocado em cheque a própria razão de 

ser da sociedade brasileira, haja vista que, por ser fundamento e requisito de validade de todas 

as outras normas vigentes, sua inutilização acaba inutilizando também todo o sistema 

                                                 
7
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 

78. 
8
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 13. 
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normativo. Por isso o estudo aqui proposto mostra-se tão importante, é somente através da 

participação direta que o cidadão será capaz de retomar a posse do poder que sempre foi seu 

por direito: 

 
 

É, aliás, o único modelo capaz de pôr cobro ao ludíbrio do poder popular, sempre 

objeto das alienações de descumprimento de sua vontade por outra vontade que, 

ocupando e dominando as Casas representativas, posto que derivadas daquela, 

invariavelmente o tem negado, destroçado ou atraiçoado. Tal acontece em virtude do 

processo de distorção e falseamento daquela vontade desde as suas nascentes. 

Os vícios eleitorais, a propaganda dirigifa, a manipulação da consciência pública e 

opinativa do cidadão pelos poderes e veículos de informação, a serviço da classe 

dominante, que os subornou, até as manifestações executivas e legiferantes 

exercitadas contra o povo e a nação e a sociedade nas ocasiões governativas mais 

delicadas, ferem o interesse nacional, desvirtuam os fins do Estado, corrompem a 

moral pública e apodrecem aquilo que, até agora, o status quo fez passar por 

democracia e representação. 

Esse quadro se desenha sempre com vivas cores e máxima frequência nos sistemas 

constitucionais de ditadura dissimulada, quais os da América Latina, onde o 

mandato, por excesso de continuidade e renovações indefinidas, perde já as 

características republicanas, como no caso do Brasil e do Peru, e se reveste cada vez 

mais de um usupatório, de confisco da vontade popular e da transmutação da 

chamada democracia representativa em simulacro de governo popular. Democracia 

onde o baixíssimo grau de legitimidade participativa certifica a farsa do sistema, 

assinalando o máximo divórcio entre o povo e suas instituições de governo.
9 

 
 
2.2 A crise da democracia representativa e do sistema partidário 

 

 

Segundo Paulo Bonavides, a democracia seria um direito de quarta geração e 

pressuposto necessário para o respeito à dignidade humana
10

. 

Na constituição brasileira está prevista a democracia representativa conjugada com a 

possibilidade da participação direta da população, devendo ser exercida, ao mesmo tempo, 

pelos representantes eleitos do povo e, na medida do possível, pelo próprio povo. 

Ultimamente a aplicação da democracia participativa vem sendo cada vez mais 

discutida, na tentativa de se sanar os desvios de propósito largamente efetuados pelos 

“representantes” dos cidadãos, procurando-se a formação de uma laço mais estreito entre 

aqueles e seus representados
11

. A experiência tem mostrado que a atividade pública tem se 

desligado do interesse público e o ceticismo e a revolta tomam conta da população: 

 

 

                                                 
9
 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001. 

p.25. 
10

 BONAVIDES, Paulo. Direitos Fundamentais, Globalização e Neoliberalismo. Disponível em:  

   <http://www.unicap.br/rid/artigos2004/direitosdundamentais.doc> Acesso em:02.jan.2014. 
11

 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 48 
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(...) o ponto baixo do modelo constitucional brasileiro e dos sucessivos governos 

democráticos foi a falta de disposição ou de capacidade para reformular o sistema 

político. No conjunto de desacertos das últimas duas décadas, a política passou a ser 

um fim em si mesma, um mundo à parte, desconectado da sociedade, visto ora com 

indiferença, ora com desconfiança. As repetidas crises produzidas pelas disfunções 

do financiamento eleitoral, pelas relações oblíquas entre Executivo e parlamentares e 

pelo exercício de cargos públicos para benefício próprio têm trazido, ao longo dos 

anos, uma onda de ceticismo que abate a cidadania e compromete sua capacidade de 

indignação e de reação. A verdade, contudo, é que não há Estado democrático sem 

atividade política intensa e saudável, nem tampouco sem parlamento atuante e 

investido de credibilidade. É preciso, portanto, reconstruir o conteúdo e a imagem 

dos partidos e do Congresso, assim como exaltar a dignidade da política. O sistema 

político brasileiro, por vicissitudes diversas, tem desempenhado um papel oposto ao 

que lhe cabe: exacerba os defeitos e não deixa florescer as virtudes.
12

 

 

 

Obviamente seria impossível hoje, ou até mesmo por toda a eternidade, haver uma 

transição completa da democracia representativa para a direta e isso se dá por motivos como a 

impossibilidade de se reunir toda a população para todo e qualquer tipo de debate, o 

desinteresse de muitos na atividade política, a vontade de outros em manter este desinteresse, 

a falta de conhecimento técnico da grande maioria em conduzir a política do país e muitos 

outros, ainda mais quando se fala em um país com dimensões continentais e uma população 

que quase atinge a marca dos 200 milhões, onde, aproximadamente, 140 milhões são 

eleitores, que é o caso do Brasil. Não significa, porém, que a situação seja irreversível, uma 

vez que, como já defendido por Bobbio, não deveríamos ficar sonhando com um sistema 

político perfeito, mas menos ainda nos conformar com um flagrantemente falho
13

.  

A democracia representativa, como foi planejada, institui os partidos políticos, 

assossiações políticas e sindicais como um meio de reunir em si as parcelas da população que 

pensam de maneira semelhante para que possam, de maneira mais homogênea e efetiva, pela 

grande quantidade de vontade popular ali reunida, expressar os anseios e apoiar as 

reinvidicações do grupo que representam. Pressupõe-se, então, que estas instituições se 

comprometam a cumprir as propostas que apresentaram aos seus representados quando da sua 

nomeação como entidade representativa. 

Os partidos políticos funcionariam ainda como um elo entre o representante eleito e os 

representados que o elegeram. Num determinado partido político, uma parcela da população 

que compartilha determinados interesses se reuniria e apresentaria suas demandas e opiniões 

e, quando conseguissem levar um de seus co-partidários a assumir um cargo político, este 

                                                 
12

 BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos da constituição brasileira de 1988: O estado a que chegamos. 

Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20081127-03.pdf>. Acesso em 

03/01/2014  
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 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 3. reimp. Rio de Janeiro: 
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deveria estar vinculado aos anseios de todos aqueles que se reuniram para formar o ideal 

daquele partido: 

 

 

“De acordo com o sistema constitucional e legal brasileiro, os partidos políticos 

deverão desenvolver atividades que ofereçam várias manifestações, tais como: 

permitam aos cidadãos participar nas funções públicas; atuem como representantes 

da vontade popular e da opinião pública; instrumentem a educação política do povo; 

facilitem a coordenação dos órgãos políticos do Estado.”
14 

 

 

O representante eleito deveria prestar contas ao partido e a todos os seus filiados, 

podendo ainda ser punido caso não agisse de acordo com a deliberação interna do partido. 

Não é o que ocorre.  

Cada dia que passa o acesso popular aos partidos e às suas deliberações é mais 

dificultado, sendo extremamente burocratizado e dominado por verdadeiras oligarquias, 

dificultando a homogeneização da vontade da maioria da população e a convergência das 

atitudes dos eleitos com o que realmente era esperado pelos eleitores. As decisões partidárias, 

na maioria das vezes, são tomadas por um pequeno grupo de dirigentes, quando não por um 

só e, nos casos raros em que muitos podem se manifestar, uma única escolha está 

preestabelecida, ao invés de serem propostas várias opções:  

 
 

“Especialmente a partir do século XIX enveredamos pelo caminho dos partidos 

políticos. E chegamos a um ponto em que o partido não é mais um representante do 

povo, ele é um substituto do povo, e aquilo que se propunha como democracia 

degenerou em partidocracia.”
15

 

 

 

Frise-se que aqui não se procura a afirmação do ideal rousseauniano de que não existe 

a possibilidade de se canalizar a vontade geral e a soberania popular pelo intermédio de 

qualquer entidade representativa, porém, a realidade democrática tem sido exatamente como 

este notável pensador a descreveu em sua obra denominada Contrato Social: “o povo só é 

livre no momento da eleição, tornando-se, logo após, escravo”
16

. Vale ainda dizer que, no 

caso de muitos, nem na hora do voto são livres, ante as diversas formas conhecidas de 

influência e clientelismo eleitoral presentes em nossa sociedade.  

O que se propõe é a complementação do sistema representativo com mecanismos de 

participação direta: 

                                                 
14
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“Isso não deve significar, por enquanto, a eliminação do representante, mas menos 

representação, mais democracia e mais participação direta do povo. Quanto maior 

for a participação direta do povo, mais próximos estaremos de uma sociedade 

democrática.”
17

 

 
 
2.3 Os mecanismos de participação direta e a Constituição de 
1988 

 

 

Desde o início do movimento das “Diretas Já!” a população brasileira entrou em uma 

fase de percepção de que suas vontades só seriam satisfeitas a partir do momento em que 

agissem mais diretamente na tomada de decisões do país, dando o pontapé inicial de 

imposição de sua soberania ao lutar pela aprovação da PEC 5/83, determinando a realização 

de eleições diretas para os cargos executivos. 

A PEC acabou sendo derrotada no Congresso, mas isso não fez com que o esforço 

popular tenha sido inútil, contribuindo para o nascimento de uma forte frente oposicionista 

que acabou vencendo as eleições indiretas, derrotando o candidato da situação e sucedendo 

aquele que seria o último militar no poder. 

O novo presidente seria Tancredo Neves, que acabou morrendo por complicações em 

uma cirurgia, assumindo seu vice, José Sarney. Agora presidente, José Sarney foi quem 

encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de convocação de uma Assembléia Nacional 

Constituinte. 

Tendo José Sarney, inicialmente , apoiado a ditadura militar, desde sua  filiação na 

UDN
18

, até se tornar um dos principais membros da ARENA
19

 e líder do PDS
20

, era de se 
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esperar que essa convocação não teria como fim último o reestabelecimento da democracia no 

país, o que se confirma pelo próprio tipo de constituinte que seria convocada. A proposta 

transformaria a próxima legislatura em Congresso Constituinte, ou seja, os eleitos iriam, num 

primeiro momento, agir como Assembléia Constituinte e, após instaurada a nova ordem 

jurídica, tomariam posse da Câmara e do Senado. 

A nova Constituição, antes de sua concepção, quando somente o tipo de Assembléia 

Constituinte havia sido escolhida, já causava dúvida se realmente conseguiria retornar o poder 

para a mão de seu verdadeiro titular, o povo. Isso porque além do fato de uma assembléia 

congressual se diferir, e muito, de uma assembléia exclusiva, essa primeira decisão já se 

mostrara contrária à vontade da parcela mais ampla da sociedade, que advogava pela 

instauração da constituinte autônoma: 

 

 
Essa maioria parlamentar não acolheu nem mesmo o parecer do deputado Flávio 

Bierrenbach, que propôs, se entregasse ao próprio povo a decisão entre as duas 

formas possíveis de Assembléia Constituinte, através de um plebiscito que seria 

realizado em 15 de março de 1986. Em vez de apoiar a democrática proposta de 

plebiscito, as forças do Governo destituíram Flávio Bierrenbach da função de relator 

da emenda da Constituinte e aprovaram, contra a opinião pública nacional, a 

convocação da Assembléia Constituinte sob a modalidade de Constituinte 

congressual.
21

 

 

 

A Assembléia Constituinte autônoma seria eleita apenas para fazer a Constituição, 

assim, o único interesse dos eleitos seria o debate das teses propostas, não procurando 

assegurar benefícios próprios. Este tipo de constituinte não tende a ser muito conservadora, na 

medida em que, após a promulgação da nova Carta Magna, ela será dissolvida e seus 

integrantes não se manterão no poder. 

A Assembléia Constituinte congressual, por sua vez, tende a ser muito mais 

conservadora, uma vez que a maioria dos integrantes do congresso, já ligados às máquinas 

eleitorais e aos esquemas de clientelismo eleitoral, interessados na manutenção do sistema 

como ele se encontra, fazem frente à minoria progressita e contrária ao sistema de poder 

vigente. Além disso, temas como a limitação do poder legislativo ou mesmo uma mudança na 

                                                                                                                                               
   vitórias eleitorais no Congresso Nacional e nos municípios. Sarney chegou ainda a tornar-se presidente 

nacional da ARENA e conseguiu apoio militar suficiente para garantir a vitória de João Castelo para 

governador nas eleições indiretas e ainda na eleição dos senadores e da maioria dos deputados. 
20
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21
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sua estrutura são de muito improvável discussão. Quais as chances de membros da 

constituinte criarem normas que limitem o poder ou até mesmo eliminem os cargos que eles 

mesmos ocupariam após a promulgação da Constituição?  

 
 

É procedente a crítica que se fez e ainda se faz à forma como a Constituinte foi 

convocada, porque, a rigor, foram outorgados poderes constituinte ao futuro 

Congresso Nacional. O modo correto seria convocar a Assembléia Nacional 

Constituinte a ser composta pelos representantes do povo a serem eleitos na data 

marcada. Estou de acordo em que a data da eleição seja mesmo 15 de novembro de 

1986 para a instalação da Constituinte no fim do mandato dos atuais congressitas, ou 

seja, 1º de fevereiro de 1987. Mas não é certo convocar membros da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, porque, por princípio, tais órgãos do Poder 

Legislativo constituído não existem ou não deveriam considerar-se existentes 

durante o funcionamento da Constituinte.
22

 

 

 

Mesmo tendo sua vontade frustada uma primeira vez na queda da PEC 5/83, uma 

segunda vez na escolha da espécie de Assembléia Constituinte que seria formada, ainda uma 

terceira quando a hipótese de escolha por plebiscito foi rechaçada e pode-se dizer ainda uma 

quarta, pelo fato de não ter sido levada a sanção popular, a despeito do que diziam 

doutrinadores do calibre de José Afonso da Silva, o povo não desistiu e pressionou ao 

máximo a Comissão para que pudesse participar direta e ativamente na elaboração da nova 

Lei Maior, clamando pelo direito de propor emendas populares.  

Finalmente, a vitória foi da voz das ruas, quando foi prevista pelo Regimento Interno 

da Constituinte a possibilidade de apresentação de emendas populares ao Projeto de 

Constituição, que poderiam, inclusive, ser defendidas oralmente por um dos signatários:  

 

 

Art. 24. Fica assegurada, no prazo estabelecido no §1º do artigo anterior, a 

apresentação de proposta de emenda ao Projeto de Constituição, desde que subscrita 

por 30.000 (trinta mil) ou mais eleitores brasileiros, em listas organizadas por, no 

mínimo, 3 (três) entidades associativas, legalmente constituídas, que se 

responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas, obedecidas as seguintes 

condições: 

(...) 

V- na Comissão, poderá usar da palavra para discutir a proposta, pelo prazo de 20 

(vinte) minutos, um de seus signatários, para esse fim indicado quando da 

apresentação da proposta;
23
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Neste processo, a mobilização e a participação popular foi tão intensa que mais de 12 

milhões de assinaturas foram recolhidas,  mais de 100 emendas populares foram propostas
24

 e, 

dentre elas, muitas a favor da inserção dos institutos do referendo, plebiscito, iniciativa 

popular e veto popular no ordenamento brasileiro. 

Primeiramente, os instrumentos de participação direta foram debatidos na 

Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, onde  foi acolhido na 

íntegra e encaminhado para a apreciação no Plenário. 

Agora no Plenário, no primeiro turno, o debate foi bastante dividido, sendo oferecida 

grande resistência por parte dos parlamentares mais conservadores,  onde ainda foi proposta 

uma emenda supressiva para excluir o veto popular. A emenda foi negada sob a alegação de 

que as supressões deveriam ser feitas no segundo turno e, cedendo às pressões, o plenário 

aprovou a proposta em sua plenitude. No segundo turno, porém, a supressão do veto popular 

poderia ser feita e foi, sendo aprovada e retirando da Constituição a possibilidade de veto 

popular. 

É certo que, para um país que vivia em uma ditadura militar, as eleições diretas, a 

instauração de uma Assembléia Constituinte, o direito de propor emendas ao Projeto de 

Constituição e a inserção dos institutos do plebiscito, referendo e iniciativa popular no 

ordenamento são conquistas de valor inestimável, mas excluir a possibilidade do veto popular 

não parece ser a opção de uma Assembléia que preza pela garantia da soberania popular. Para 

um país que acabara de sofrer com a monopolização indevida da atividade legiferante por um 

governo antidemocrático, impedir que o povo desaprove um ato legislativo de seus 

representantes não parece ser uma atitute muito democrática. 

Sim, os mecanismos de participação direta, ou melhor, quase todos os mecanismos de 

participação direta encontram-se hoje previstos na Constituição brasileira, mas eles não são 

acessíveis para a maior parte da população, não são capazes de garantir a obediência à 

soberania popular e nem de fazer com que a vontade da população se sobreponha à vontade 

do poder corrompido. 

O veto popular foi abolido de nossa Constituição, demonstrando o pensamento do 

legislador de que à sua palavra não se sobrepõe a voz do povo. O representado não poder 

anular uma medida ou uma lei criada pelo representante vai contra qualquer raciocínio lógico 

e mais ainda contra todos os princípios e valores fundamentais da democracia aqui já citados. 
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O plebiscito e o referendo, por sua vez, foram aprovados pela constituinte, mas é de 

competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. A 

população poderá sim exercer a democracia direta, desde que passe a intenção pelo crivo da 

discricionariedade do poder legislativo. O verdadeiro titular do poder constituinte originário 

poderá sim exercer influência na atividade legiferante e organizacional do país, mas só se 

apoiada pela vontade do legislador ordinário. Outra lógica do atual da democracia brasileira. 

Por último, a iniciativa popular, foco da presente monografia, veio com a exigência de 

assinatura de 1% do eleitorado, distribuídos por, pelo menos, 5 estados, com a assinatura de, 

no mínimo 0,3% do eleitorado de cada um deles, num país com área de 8.515.767,049 km ² e 

com mais de 140 milhões de eleitores
25

. Ou seja, alguém que queira propor uma iniciativa 

popular teria que percorrer, no mínimo, cinco estados brasileiros, recolher aproximadamente 1 

milhão e 400 mil assinaturas, certificando-se de que conseguiria a assinatura de pelo menos 

0,3% do eleitorado dos estados visitados e ainda teria a chance do projeto não ser aprovado 

pelo Congresso. Mais uma vez, total impertinência entre os objetivos previstos na 

Constituição e o que se pode conseguir com ela. 

Para reforçar o que aqui se expõe tem-se que, mesmo com poucas e vagas referências, 

a Constituição já conseguiu limitar, quase que por completo, a utilização dos institutos 

citados, deixando o restante da regulamentação a cargo de lei infraconstitucional que, por 

óbvia falta de vontade e interesse do poder legislativo, demorou 10 anos para ser editada e, 

quando foi, em nada esclareceu e muito menos facilitou o exercício do direito constitucional 

de participação direta da sociedade. 
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CAPÍTULO 3 – DA INICIATIVA POPULAR ATUAL 

 

A Constituição Federal de 1988 previu a participação popular na criação legislativa 

através da iniciativa popular, desde que fossem atendidos certos requisitos. A primeira 

previsão da iniciativa popular se dá no artigo 14 da Carta Magna
26

: 

 

 
Art. 14 – A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  

I – plebiscito;  

II – referendo;  

III – iniciativa popular.  

 

 

Também na seção referente ao processo legislativo de leis ordinárias e 

complementares, mais precisamente no artigo 61, o instituto é regulamentado: 

 

 
Art. 61 – A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição.  

(...)  

Parágrafo segundo – 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.  

 

 

Embora tenha sido definido expressamente no artigo 14 que a iniciativa popular 

deveria ser regulada por lei, algumas regras básicas para sua propositura e aprovação já foram 

previstas na própria Constituição, regras estas que serão melhor estudadas à frente e, por si 

sós, já geram imenso óbice à regular utilização instituto, sendo elas a necessidade da 

apresentação de um projeto de lei ao Congresso, tido por muitos como exigência de projeto 

articulado, e a subscrição do projeto por 1% (um por cento) do eleitorado nacional, 
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distribuídos em pelo menos cinco Estados com não menos de 0,3% (três décimos por cento) 

dos eleitores de cada um deles. 

A realidade é que, além de a democracia semidireta ser dificultada pelos vagos 

dispositivos constitucionais que a contornaram, o que se comprova pelo fato de que de 1988 a 

1998 somente um método de participação direta foi utilizado e somente uma vez, que foi o 

plebiscito de 1993, para a escolha da forma e do sistema de governo a vigorar no país, que 

mesmo assim foi uma imposição do Poder Constituinte Originário no art. 2º da ADCT, o 

esforço para que a participação direta da população nas decisões políticas seja cotidiano é 

quase inexistente, haja vista o tempo que o legislador infraconstitucional levou para regular os 

institutos  da iniciativa popular, do referendo e do plebiscito. Enquanto a Constituição foi 

promulgada em 1988, somente em 1998 a lei 9709 foi editada e, embora a expectativa de 

todos aqueles que viam na participação popular um meio de sanar os desvirtuamentos da 

democracia representativa fosse grande, a referida lei simplesmente passou por cima de todos 

os estudos sobre o tema e se mostrou extremamente lacunosa, podendo até mesmo ser 

caracterizada como uma simples cópia dos dispositivos constitucionais e em nada os 

ampliando ou mesmo esclarecendo.   
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CAPÍTULO 4 – DAS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS 
 
4.1 Da necessidade de projeto articulado 

 

Uma das classificações de um projeto de iniciativa popular se refere à maneira como a 

vontade popular é apresentada: se através da apresentação ao Poder Legislativo de uma 

proposta contendo termos gerais do que se quer ter regulamentado por lei ou se através de um 

projeto de lei propriamente dito, já dividido em artigos. À primeira hipótese dá-se o nome de 

iniciativa não articulada, sendo chamada de articulada a segunda hipótese: 

 

 
“A iniciativa articulada consiste na apresentação de projeto popular ao órgão 

legislativo, num texto em forma de lei, redigido de maneira articulada, pronto pra ser 

submetido à discussão e deliberação.”
27

  

 

 

Existe entendimento de que o parágrafo 2° do artigo 61 coloca como requisito a 

apresentação de um projeto articulado de lei, devendo-se formular um documento separado 

em artigos. Isso resultaria na necessidade do cidadão ter conhecimento técnico sobre as leis 

que se relacionam com aquilo que deseja regulamentar, assim como saber utilizar-se da 

linguagem e das termininologias inerentes ao processo legislativo e à matéria apreciada: 

 
 

“O momento da formulação envolve o aspecto redacional do projeto, onde se tem 

que aplicar uma linguagem adequada, não só utilizando a terminologia legislativa 

consagrada e técnica, mas também observando a terminologia própria da matéria 

que se está regulamentando.”
28

 

 

 

A problemática está na óbvia impossibilidade de exigir-se dos cidadãos o 

conhecimento técnico para a apresentação de projetos de lei articulados, o que tornaria o 

                                                 
27

 FEREIRA FILHO, Manoel Gonçalvez. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 

2005. p. 82. 
28

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

p. 153 
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dispositivo referente à iniciativa popular uma espécie de lei morta. Não há utilidade em se 

prever um direito flagrantemente impossível de se tutelar. Exigir-se um conhecimento tão 

profundo acabaria por tornar a prática da iniciativa popular disponível apenas para alguns 

setores mais desenvolvidos da sociedade, caracterizando-se claro foco de desigualdade social 

no próprio texto constitucional. 

Fora os aspectos materiais da exigência de projeto articulado, os aspectos formais 

também são discutíveis. Ao dizer o parágrafo 2° do artigo 61 da Constituição que a Iniciativa 

Popular se realizaria através da apresentação de um projeto de lei, talvez a melhor 

interpretação não seja a de exigir-se projetos articulados.   

Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra projeto tem os seguintes 

significados
29

: 

 

 
1- Ideia, desejo, intenção de fazer ou realizar (algo), no futuro; plano. 

  2-   Descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado; plano, 

delineamento, esquema. 

  3-    Esboço ou desenho de trabalho a se realizar; plano. 

 

 

Partindo de tais significados, um projeto de lei poderia tanto ser um esboço articulado, 

dividido em artigos, quanto apenas uma idéia, um desejo, ou uma intenção de futuramente se 

regulamentar algo. Seria possível tanto interpretação da necessidade de um projeto articulado 

quanto a de sua dispensa e, partindo do pressuposto que sua dispensa seria muito mais 

condizente com os interesses sociais, com os direitos fundamentais e com a soberania popular, 

tal interpretação parece mais acertada, posicionamento este que pode ainda ser reforçado 

através da leitura do parágrafo 2° do artigo 13 da Lei 9.709, que procura também facilitar a 

utilização e efetivação do instituto estudado em face da flagrante inconstitucionalidade 

material em barrar-se a manifestação soberana do povo por erros formais que em nada alteram 

a essência da vontade
30

: 

 
 

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos 

Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 

distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento 

dos eleitores de cada um deles. 

(...) 

§ 2
o
 O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de 

forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a 

correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. 

 

                                                 
29

 Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=projeto>. Acesso em: 15/11/13 
30

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9709.htm>. Acesso em: 15/11/13 

http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=projeto
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9709.htm
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Quanto à formulação do projeto de lei articulado oriundo do desejo popular de 

regulamentação de determinada matéria, tal função não deve recair sobre ninguém diferente 

do Congresso Nacional que deverá, obviamente, seguir fielmente o almejado pelos 

subscritores da iniciativa. O Poder Legislativo tem como função elaborar as normas que irão 

organizar o ordenamento e garantir o desenvolvimento e o bem-estar social. Os legisladores 

são obrigados a respeitarem a vontade popular, pois não só se propuseram a fazê-lo, como 

foram eleitos para fazê-lo e são pagos para fazê-lo.    

Isto leva a conclusão de que, utilizando-se do exemplo da própria Iniciativa Popular, 

dentro daqueles 10 anos de omissão legislativa para sua regulamentação, os cidadãos 

deveriam poder se reunir, coletar assinaturas e simplesmente levar ao Congresso um “projeto 

de lei não articulado”, ou seja, a ideia, o desejo, a intenção de que a Democracia Participativa 

fosse regulamentada infraconstitucionalmente. 

   
 
4.2 Da possibilidade de alteração constitucional 

 

 

A Constituição, expressamente, diz ser possível a propositura de lei de iniciativa 

popular para a edição de leis ordinárias e complementares e é justamente aí que nasce uma 

das maiores discussões acerca do instituto: Pode a Iniciativa Popular tratar de normas 

constitucionais? 

Ante a óbvia impossibilidade de se convocar a Assembléia Constituinte Originária 

toda vez que alguma regra constitucional precisasse ser editada, foram elencados no artigo 60 

os legitimados para a propositura de emendas constitucionais, onde não se encontra prevista a 

possibilidade de o povo emendar sua própria Constituição: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 

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

 

 

Existe corrente que defende como impossível a propositura de emendas por iniciativa 

popular, uma vez que a Constituição referiu-se expressamente à Iniciativa Popular como 

possível para Projetos de Lei e ainda não a elencou como legitimada para emendar a Carta 

Maior. Inclusive, em 2001, a PEC 394, que visava permitir a emenda através da iniciativa 
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popular, foi tida como inadmissível pelo então Relator Deputado Ney Lopes, que seguiu o 

pensamento de Nelson de Souza Sampaio, porém seu parecer nem chegou a ser discutido, 

uma vez que com o encerramento da legislatura, a proposição foi arquivada e assim 

permanceceu: 

 
 

“ As limitações implícitas impõem-se ao Constituinte derivado mesmo no silêncio 

da Constituição, e incidem sobre quatro categorias de normas constitucionais: 

aquelas relativas aos direitos fundamentais, as concernentes ao titular do Poder 

Constituinte, as referentes ao titular do Poder Reformador e, finalmente, as relativas 

ao processo da própria emenda ou revisão constitucional”
31

 

 

 

Sobre o tema, Ferreira Filho, ao responder essa pergunta, diz termos que atentar-nos 

para o fato de que a titularidade do Poder Constituinte se liga intimamente com a soberania no 

Estado, ou seja, com quem é o detentor do poder mais alto da sociedade
32

 e, como é sabido, 

no caso do Brasil, a soberania é do povo, o que faz com que, consequentemente, o Poder 

Constituinte seja do povo: 

 

 
“O supremo poder, num Estado, pertence ao povo; a soberania é do povo; portanto o 

Poder Constituinte é do povo. A materialização do Poder Constituinte originário é o 

estabelecimento de uma nova ordem jurídica. A Constituição, nesse sentido, é o ato 

inicial “porque ela funda a ordem jurídica, não é fundada na ordem jurídica positiva, 

nem é fundada por meio da ordem jurídica positiva”. 

 

 

José Afonso da Silva exprime o poder constituinte como a mais alta expressão do 

poder político, sendo ele o poder que cabe ao povo de, através de sua soberania, organizar 

política e juridicamente a Nação como bem entender. O poder constituinte repousa no povo. 

O autor cita ainda a doutrina de Fischbach, que define o poder constituinte como “genuína e 

original expressão da soberania do povo. É o Poder supremo que o povo tem de dar-se uma 

constituição e reformar a vigente”. Ferrenho defensor da participação direta da população, 

antes da promulgação da atual Constituição o mestre já defendia a utilização de referendo 

popular para aprovação do projeto: 

 
 

Devemos lutar para que o projeto da constituição aprovado pela Constituinte seja 

levado ao povo em votação popular, a fim de ser por ele acolhido ou não. Se 

rejeitado, a Constituinte permanecerá em funcionamento para elaborar novo texto a 

                                                 
31

 Cf. Parecer do Relator à PEC 394 de 2001 disponível em: <www.camara.gov.br/proposições>. Acesso 

em: 02/12/13 
32

 FEREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 

2005. p. 22. 
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ser aceito pelo povo. Se for aceito, significa que recebeu o consenso popular, que 

vem reforçar sua legitimidade e viabilidade política.
33

 

 

 

José Afonso da Silva, apesar de lamentar a não previsão de iniciativa popular em 

matéria constitucional
34

, defende que a emenda constitucional popular é sim plenamente 

possível se realizada uma análise sistemática da Constituição
35

. 

É o povo quem estabelece para si uma nova ordem jurídica, seja através de outorga ou 

nomeando representantes para fazê-lo. Não tem sentido lógico dizer que os nomeados (a 

Assembléia Constituinte) tenham o condão de limitar o poder dos nomeantes, e menos lógico 

ainda dizer que o povo não tenha o poder de apenas editar algo que ele tem o poder de criar. 

Além disso, está expressamente previsto na Constituição que o poder emana do povo e será 

exercido por meio de representantes ou diretamente e que a soberania popular será exercida 

também por iniciativas populares. Como leciona Comparato: 

 
 

(...) a manifestação da soberania popular, quer de modo direto, quer através do 

mecanismo representativo, é um verdadeiro princípio constitucional substantivo e 

não adjetivo. Ora, ainda que se considere que as manifestações diretas da soberania 

popular estão em nível igual e não superior ao exercício dessa soberania por 

intermédio de representantes, não se pode negar que a equipolência constitucional de 

ambas impede se considerem admissíveis o referendo, o plebiscito e a iniciativa 

popular, unicamente quando previstos de modo expresso e pontual no texto da 

Constituição. Seria isto colocar tais mecanismos de democracia direta em posição 

hierarquicamente inferior à representação popular.
36

  

 

                                                 
33

 SILVA, José Afonso da. Poder Constituinte e Poder popular: Estudos sobre a Constituição, 1986. p. 75.   
34

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

p. 142. 
35

 O procedimento de análise sistemática da Constituição será aqui realizado através do estudo do texto 

constitucional seguindo-se, basicamente, quatro princípios: o princípio da unidade constitucional; o 

princípio da concordância prática; o princípio da máxima efetividade; e o princípio da interpretação 

conforme, consoante ensinamentos de MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de 

direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

   A unidade da Constituição, como princípio interpretativo, dita que a Lei Maior deve ser vista como um 

corpo único, exprimindo uma vontade única, de modo que as regras devem ser vistas apenas como 

aparentemente contradizentes, exigindo-se a adequação de seu significado em um único mandamento 

harmônico e coerente. O princípio da concordância prática, por sua vez, relaciona-se com o primeiro ao 

indicar que, quando os bens e valores de um dispositivo constitucional entrarem em conflito com os de 

outra, não haverá supressão ou anulação do significado de nenhum deles, devendo o intérprete tomar 

um posicionamento que preserve ao máximo a essência de ambos os preceitos. A máxima efetividade, 

como o nome sugere, refere-se à otimização da eficácia das normas constitucionais, devendo o 

intérprete cuidar para que os dispositivos da Magna Carta não transformem-se em letra morta, para que 

sejam efetivamente aplicados. Por último, a interpretação conforme, vem para indicar que, das diversas 

interpretações possíveis de extrair-se de uma mesma norma, deverá tomar-se aquela que mais dialogue 

com o restante dos valores defendidos pela Constituição. 
36

 COMPARATO, Fabio Konder. Direito Público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva. p. 16, 1996. 
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Além de ficar bastante claro que o povo, por ter o poder de criar uma Constituição, 

deve também deter o de apenas alterá-la, a soberania popular é expressamente apontada como 

um dos fundamentos de nosso ordenamento jurídico, assim, pela importância que foi dada à 

manifestação da vontade do povo, apenas regra constitucional expressa deveria ser capaz de 

limitá-la: 

 

Havendo a Constituição de 1988 admitido o exercício direto da soberania popular 

como princípio, a sua exclusão, para as emendas de revisão, dependeriam de uma 

norma explícita. Como esta não existe, deve-se concluir que toda e qualquer reforma 

da Constituição pode ser ratificada – como também iniciada – pelo voto popular. 

Seria, no entanto, da maior conveniência que este princípio constitucional implícito 

fosse declarado regulado por lei complementar.
37 

 

 

Arriscando tornar esta exposição redundante, vale adicionar que, se já é impossível 

suprimir-se o alcance da soberania popular através de emenda constitucional, mais 

inconcebível ainda seria a estipulação de limites implícitos, como conclui José Afonso da 

Silva ao dizer que “quando a Constituição Federal enumera matérias de direitos fundamentais 

como insuscetíveis de emendas, há de se tomar essa postura como inadmitindo hipóteses de 

limitação implícita”
38

. 

Para editar a Constituição de 1988, uma Assembléia Nacional Constituinte foi 

convocada pelo povo e, para que os trabalhos de elaboração fossem devidamente ordenados, 

foi aprovado um Regimento Interno da Assembléia Constituinte, que permitia, em seu artigo 

24, que emendas populares ao Projeto de Constituição subscritas por, no mínimo, 30 mil 

eleitores, fossem apresentadas à Comissão de Sistematização para que fosse deliberada sua 

aprovação. 

Na mesma ocasião, o então presidente da Comissão, Senador Afonso Arinos, lembrou 

que aquela não era a primeira vez que emendas populares constitucionais entravam em cena 

no direito constitucional brasileiro: 

 
 

“A Constituinte de 1823 recebeu aquilo que se chamavam propostas, que vinham do 

povo e eram, depois, entregues a algum Constituinte, que as patrocinavam, e eram as 

mesmas inseridas nos debates. Infelizmente, a História da Constituinte de 1823 é 

pouco conhecida, porque ela foi dissolvida. Eu não gostaria de dizer que ela foi 

dissolvida por causa da emendas populares, mas na verdade, foi isto que aconteceu. 

O recinto era diferente, não havia galerias, mas uma cerca de madeira que cercava a 

                                                 
37

 COMPARATO, Fábio. Emenda e revisão na Constituição de 1988. Revista de Direito Público, n. 93, p. 

128, 1990. 
38

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

p. 60. 
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velha Constituinte. As emendas populares despertaram tal interesse no Rio de 

Janeiro – estou contando esta história para amenizar o debate -, houve uma 

aglomeração tão grande dentro da Assembléia, que provocou tal conflito, que fez 

com o Imperador Pedro I dissolvesse a Assembléia. [...]”
39

 

 

 

Em 1823 já se reconhecia ao povo o direito de participar da construção constitucional 

do país e em 1987 a Assembléia Nacional Constituinte, nomeada pelo povo, reconheceu a este 

o poder de propor emendas para sua construção. Como pode em 2014 ainda discutir-se se os 

cidadãos podem emendar sua Constituição?  

Não pode haver, então, outra interpretação senão a de que a iniciativa popular pode 

sim emendar a Constituição e assim também pensam diversos outros doutrinadores pátrios 

como, além dos já citados,  como Moisés, que tem como negativa a impossibilidade dos 

cidadãos poderem mudar sua Constituição ou vetar leis ordinárias aprovadas e que vão em 

desencontro com sua vontade
40

 e Duarte Neto, que constata que o legislador deixou em aberto 

questões que merecem melhor tratamento, e a limitação material à propositura de projetos 

populares é uma delas
41

. 

 

 
4.3 Da quantidade de assinaturas necessárias e do seu 
recolhimento 

 

É no parágrafo 2° do artigo 61 da Constituição, que trata das assinaturas requeridas, 

que reside um dos maiores empecilhos à efetiva utilização da iniciativa popular no Brasil: 

 
 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição. 

(...) 

§ 2º - 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. 
 

 

Quanto a este quesito, duas atitudes deveriam ser tomadas, uma relacionada à 

quantidade de assinaturas e outra relacionada ao seu recolhimento. 

                                                 
39

 Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 27/01/1988, p. 851 
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 MOISÉS, José Álvaro. Cidadania e Participação: ensaio sobre o referendo, o plebiscito e a iniciativa 

popular legislativa na nova Constituição. São Paulo: Marco Zero, 1990. p. 82. 
41

 DUARTE NETO, José. A iniciativa popular na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005. p. 56-57. 
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No que tange à quantidade de assinaturas, a diminuição do número exigido, face ao 

número absurdo necessário para que se aprove uma iniciativa popular atualmente e também 

levando-se em conta a manifesta impossibilidade de verificar-se a autenticidade das mesmas, 

seria a melhor opção. 

Já no caso do recolhimento, atualmente o entendimento é de que somente assinaturas 

manuais devem ser contabilizadas, excluindo-se a possibilidade de assinaturas por meios 

eletrônicos, por considerar-se o risco de fraude muito maior. A utilização da informática a 

favor da população, porém, possibilitaria uma indiscutível ampliação da quantidade de setores 

da sociedade que conseguiriam utilizar-se do instituto para defesa de seus direitos, antes 

realizável apenas por detentores de poder midiático e econômico para propagação das idéias e 

campanhas para recolhimento de assinaturas. 

 
 
4.3.1 A diminuição do número de assinaturas 

 

 

A primeira dúvida que se tem é se o correto seria estipular-se um número fixo de 

assinaturas ou uma percentagem de eleitores. Quanto a este quesito agiu corretamente o 

constituinte ao estipular uma percentagem do eleitorado. Um número fixo de assinaturas 

poderia até gerar, num primeiro momento, uma espécie de segurança aos cidadãos no que 

tange ao número exato de assinaturas que deveriam arrecadar para que não corressem 

qualquer risco de inadmissão da iniciativa, porém, este número continuaria sempre o mesmo, 

quer a população aumentasse, quer diminuísse. Assim, o número de assinaturas estipulado 

poderia tornar-se extremamente alto, caso a população diminuísse bastante, tornando o 

instituto impraticável, ou ainda poderia se tornar uma quantidade extremamente baixa, caso a 

população aumentasse, gerando a propositura incontrolável de iniciativas populares. A 

exigência de uma percentagem acaba acompanhando as variações do tamanho do eleitorado e, 

caso seja razoável, em qualquer situação o número de subscritores exigidos estará no ponto de 

equilíbrio entre praticabilidade e utilidade pública da iniciativa. 

A problemática do número de assinaturas reside na percentagem exigida, tomando-se 

por base os dados do Brasil. Atualmente, a Constituição prevê que o projeto apresentado deve 

estar subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado de um país que possui praticamente 140 

milhões de eleitores, resultando em, aproximadamente, 1 milhão e 400 mil assinaturas. 

Quando esta regra foi criada, o eleitorado era de quase 90 milhões de eleitores, 900 mil 

assinaturas.  À época, o número já era considerado muito alto, hoje ele já está quase dobrado. 
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O constituinte deveria ter se dado conta de que o Brasil é um país gigantesco, com dimensão 

territorial e densidade demográfica fora do comum. Para se ter idéia, com menos assinaturas 

se criam dois partidos políticos, como compara a consultora legislativa do Senado, Conceição 

Alves. A percentagem (1%) em si não é absurda, mas ela se torna quando toma-se por 

parâmetro um país como o Brasil. Na Suiça, por exemplo, optou-se por um número fixo de 

100 mil eleitores num país onde, à época, havia 5 milhões de eleitores, resultando em uma 

percentagem de 2%. 

Da maneira como se encontra agora, o que acontece na prática é que, na maioria das 

vezes, a iniciativa popular não consegue angariar todas as assinaturas necessárias, uma vez 

que demandaria um alto dispêndio de esforço e dinheiro, ausentes nas parcelas da sociedade 

que mais sofrem com a omissão estatal e, mesmo quando consegue, a conferência desta 

quantidade de assinaturas é admitida pelo próprio legislativo como impossível. O que 

acontece então? Das 4 propostas de lei oriundas da vontade popular que chegaram a ser 

aprovadas nenhuma chegou até o momento final de aprovação com a denominação de 

iniciativa popular. Todas elas tiveram que ser “apadrinhadas” por algum outro legitimado para 

propositura de projeto de lei. 

A primeira delas foi o projeto 2710/92, que objetivava criar o Fundo de Moradia 

Popular (FNMP) e o Conselho Nacional de Moradia Popular (CNMP). A iniciativa partiu do 

Movimento Popular de Moradia, mas acabou tendo como “autor oficial” o deputado Nilmário 

Miranda, tendo sida a proposta transformada na lei 11.124/05. 

A segunda lei, derivada de movimentos sociais foi a lei 8.930/94, advinda do projeto 

4146/93. A escritora de novelas Glória Perez foi quem iniciou o movimento que tendia a 

aumentar o rol de crimes hediondos, logo após que sua filha, que atuava em uma novela 

escrita pela mãe, foi morta pelo companheiro de atuação. Neste caso, o “autor oficial”, que fez 

com que a proposta fosse efetivamente apreciada, foi o então presidente Itamar Franco. 

A terceira iniciativa popular que consegiu se tornar lei foi o projeto 1517/99, iniciado 

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), mas que só teve seguimento através 

de sua adoção pelo deputado Albérico Cordeiro. Esta iniciativa acabou resultando na lei 

9.840/99, objetivando reprimir a compra de votos e o uso da “máquina administrativa” em 

benefício de alguns candidatos. 

A quarta e última foi a Lei Complementar 135/10, conhecida como Ficha Limpa, 

apresentada pelo Projeto de Lei Complementar 518/09 e que pretendia aumentar as hipóteses 

de inegibilidade ao definir que candidato que tiver mandato cassado, renunciar para evitar a 

cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado se torne inelegível por 8 anos. 
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Também esse projeto contou com o apoio e difusão da CNBB, conseguindo arrecadar mais de 

1 milhão e 300 mil assinaturas. Mais uma vez, o projeto só foi adiante por causa do 

apadrinhamento de diversos parlamentares, que figuram como “autores oficiais” da Lei.   

Logo verifica-se que a exigência da marca de 1% da população é tão absurda que, 

mesmo quando é batida, impede que a soberania popular seja realizada pelas dificuldades 

técnicas de se conferir a autenticidade de todas as assinaturas. O povo fica refém da 

discricionariedade dos outros legitimados para a ativação da máquina legiferante. Se algum 

destes legitimados concordar que seja conveniente e oportuno levar determinado projeto 

apresentado pelos cidadãos à apreciação, ele “apadrinhará” e dará seguimento à causa, mas o 

que acontece se nenhum deles quiser?  

Este percentual acaba se mostrando uma barreira intransponível pela soberania 

popular, que, quando não tiver seu exercício impedido pela dificuldade em se reunir todas as 

assinaturas necessárias, terá ao se deparar com a impossibilidade de se afirmar que as 

assinaturas coletadas são verdadeiras.    

Cabe ainda lembrar que as assinaturas ainda deverão estar distribuídas em pelo menos 

5 estados com 0,3% de eleitores de cada um. Quanto a este quesito, a proposta nele implícita 

com toda certeza é boa. Tudo isso ajuda a evitar a proliferação indevida de projetos e acaba 

promovendo um maior debate das propostas enquanto a população é mobilizada:  

 
 

“Não é número fácil de ser conseguido, mas também não é exageradamente difícil, 

devendo-se ainda considerar que todo trabalho de coleta de assinaturas terá um 

efeito mobilizador e conscientizador, provocando o debate de assuntos de interesse 

público.” 
42

 

 

 

Além disso, o tamanho descomunal do Brasil não contribui somente para seu grande 

contingente populacional, como também acaba por promover uma desigual distribuição desta 

população pelo território, de modo que, regiões do país com interesses diversos do restante, 

conseguiriam levar à votação projetos contendo interesses particulares. Com a exigência de 

distribuição de assinaturas por vários estados, somente propostas de interesse geral 

conseguiriam chegar à etapa de apreciação: 

 
 

                                                 
42
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“A intenção do legislador, ao fixar o número mínimo de subscritores e de Estados 

participantes, foi impedir que a iniciativa popular parta de setores localizados com o 

objetivo de alcançar interesses particulares.”
43

 

 

 

Uma opção seria, então, manter a exigência de distribuição de assinaturas por diversos 

Estados, diminuindo a percentagem exigida, para que, ao mesmo tempo, o esforço e 

investimento necessário para que se alcançe o mínimo exigido seja acessível à maior 

quantidade possível de pessoas e sua conferência seja realizável em tempo hábil: 

 
 

“ Existe uma relação direta entre o elevado quociente eleitoral para apresentação de 

um projeto de lei de iniciativa popular e o baixo número de proposições dessa 

natureza encaminhadas à Câmara dos Deputados ”
44

 

 

 “As exigências, que, no texto em exame condicionam a propositura popular de leis, 

tornam difícil, portanto, improvável, que tal ocorra efetivamente.”
45

 

 

“A Constituição Brasileira vigente admite a iniciativa popular em teoria, mas a 

dificulta na prática” 
46

  

 

“Como se vê, é manifesta a intenção de dificultar, por todos os meios, uma iniciativa 

dessa ordem, tornando praticamente impossível a sua viabilização”
47

  

 

 

 

4.3.2 Da possibilidade de assinatura eletrônica 
 

 

O mundo encontra-se hoje tomado pelo processo da globalização: as notícias giram o 

mundo em segundos, a internet deixou as relações políticas, econômicas e sociais muito mais 

rápidas, fáceis e econômicas. O direito não pode ficar para trás, devendo cada vez mais 

também procurar sua informatização para que goze dos benefícios trazidos pela praticidade 

tecnológica. 

No âmbito da iniciativa popular, o único uso que o cidadão pode fazer da tecnologia 

para ajudá-lo na aprovação de uma lei é a utilização dos meios de comunicação para propagar 

o projeto, sendo impossível que outras pessoas que partilham das mesmas opiniões possam se 

tornar signatárias da propositura eletronicamente, mais especificamente através da internet. 

Exige-se hoje o contato pessoal e a assinatura manuscrita para que seja aceita, exigência que 
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inutliza a forma talvez mais simples, prática, econômica, disponível para grande parte da 

população e, consequentemente, a mais democrática. 

A matéria aqui estudada relaciona-se intimamente com os princípios constitucionais da 

democracia, dos direitos iguais, da participação do cidadão na organização social e da 

soberania popular, de modo que a proibição da utlização de assinatura eletrônica para os 

projetos populares vai contra todos eles. 

O intérprete constitucional deveria tomar medidas políticas e jurídicas que pudessem 

garantir à população o acesso aos princípios citados, porém, muito pelo contrário, estipulam a 

obrigatoriedade de assinatura manuscrita, que representa claramente uma barreira à 

participação plena e igualitária de todas as camadas da sociedade. 

Ao adotar a possibilidade de participação direta da sociedade e citar o político 

claramente como representante do povo, a Constituição firmou seu interesse em evitar o uso 

abusivo do poder e sua concentração na mão de uma minoria privilegiada. A Iniciativa 

Popular nasce com o objetivo de permitir à sociedade evitar, anular e modificar a atividade, 

ou inatividade, realizada pelo representante que vai contra seus interesses. A este instituto não 

se deve criar barreiras, mas sim eliminá-las, pois é a partir dele que será possível alcançar o 

aperfeiçoamento da democracia participativa e a consequente ampliação do engajamento da 

população na organização do país. 

Sabe-se que, atualmente, o projeto popular tem que viajar por, no mínimo 5 estados, 

recolher aproximadamente 1 milhão e 400 mil assinaturas, que ainda devem estar espalhadas 

entre os estados e representar, no mínimo 0,3% do eleitorado de cada um. Conhecer esta 

exigência e ainda tornar obrigatório que ela seja realizada pessoalmente não parece ser atitude 

de quem partilha do interesse de garantir a efetividade da soberania popular. É bastante óbvio 

que, num país com a desigualdade social tão acentuada quanto o Brasil, somente uma parcela 

mínima do eleitorado tem condições de arcar com uma saga hercúlea como essa e, mesmo 

para eles, ainda demandaria muito tempo e esforço para a apresentação das idéias e ainda para 

organizar a coleta nos diversos estados. A maior parte do país ainda se encontra privada da 

possibilidade de influenciar diretamente a condução estatal. 

A permissão da assinatura pela internet, ao contrário, viabilizaria a partipação direta 

para grande parte do país, trazendo benefícios incalculáveis para democracia brasileira. A 

cada ano que passa mais pessoas têm acesso à internet.  O Brasil conta com uma população de 

aproximadamente 199 milhões de habitantes e mais de 105 milhões têm acesso à internet
48

.  
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O que tem sustentado a proibição aqui questionada é a afirmação de que, pela internet, 

a possibilidade de fraudar a coleta de assinaturas é muito maior. Porém, esta afirmação não 

pode ser suficiente para impedir que o cidadão possa apoiar eletronicamente o projeto. 

Ao assinar um projeto de Iniciativa Popular, o cidadão deve confirmar alguns dados 

implicitamente exigidos pela Constituição: seu nome completo; seu título de eleitor, uma vez 

que só pode assinar quem faz parte do eleitorado; e seu endereço, para comprovar em que 

estado mora para consequente preenchimento do requisito de 0,3% do eleitorado de cada 

estado. Terminada a coleta, as assinaturas devem ser apresentadas ao Congresso para que seja 

verificada sua autenticidade.  

É bastante improvável, para não dizer impossível, que alguém que queira utilizar-se da 

Iniciativa Popular de forma fraudulenta consiga os dados do título de eleitor e do endereço de 

quase 1 milhão e meio de eleitores espalhados por diversos estados. A possibilidade tão 

mínima de fraude não é suficiente para impor uma exigência que quase inviabilize a utilização 

de um direito que guarda relação com tantos preceitos constitucionalmente considerados 

imaculáveis. 

Existem hoje diversas maneiras de garantir-se a veracidade de uma assinatura 

eletrônica, como os certificados digitais, assinaturas digitais, leitores de impressão digital, 

alguns que, inclusive, são utilizados em processos judiciais. Outra possibilidade, inclusive já 

utilizada pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo é a determinação de que 

entidades legalmente constituídas ou um certo números de cidadãos se tornem representantes 

do projeto no que tange a responsabilização pela idoneidade das subscrições. Nenhuma das 

possibilidades existentes foi sequer cogitada pelos parlamentares, completamente 

desinteressados na efetiva e direta participação do eleitor na política. 

Para fortalecer a idéia de que as assinaturas pela internet devem ser admitidas, o 

procedimento utlizado no trâmite de aprovação que aqui será proposto tornará impossível que 

um projeto de Iniciativa Popular que não represente o verdadeiro interesse popular seja 

aprovado. Com toda certeza um projeto fraudulento chegar a ser votado num referendo 

caracterizaria grandes custos inúteis aos cofres públicos, mas obviamente não foi essa a 

preocupação do legislador ao tratar do assunto. 

 
4.4 Do trâmite para aprovação 

 

 

De todas as lacunas e incongruências da Constituição e da lei 9.709 ao tratar da 

Iniciativa Popular, a maior de todas talvez seja o entendimento de como será o trâmite de 
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aprovação da proposta oriunda da vontade dos signatários. Ao depositar-se nesse instrumento 

a esperança de utilizá-lo como medida de combate à omissão legislativa, proposital ou não, e 

também à atividade parlamentar contrária ao interesse público, resta ilógico colocar-se que a 

competência para aprovação da mesma seja daquele contra quem ela está sendo proposta. 

Considerar que a Iniciativa Popular só teria utilidade no Brasil para suprir a omissão 

não proposital é dar as costas para o maior mal que o assola: a corrupção política. É 

impossível se pensar num instituto de participação direta apenas para complementar a 

atividade estatal num país onde metade das leis que tiveram sua origem no seio da população 

tinham como propósito combater a corrupção eleitoral. Numa Constituição criada para livrar o 

povo das amarras da ditadura militar.  É impossível não se pensar na Iniciativa Popular como 

um meio do povo tomar as rédeas num país onde é senso comum que a maior parte dos 

políticos são desonestos. Não se pode fingir que a “Constituição Cidadã”, como é chamada a 

brasileira, é perfeita e consegue garantir todos os direitos dos cidadãos, individuais ou gerais. 

É bastante óbvio que a Constituição do nosso Brasil não foi formulada unicamente em prol do 

interesse público; é conhecimento de geral as mazelas da democracia brasileira, da 

constituinte composta por políticos que tinham interesse em manter o poder dos cargos que 

ocupariam após a promulgação da Constituição.  

A principal função da Iniciativa Popular, hoje, seria impor aos “representantes” do 

povo a vontade que eles deveriam estar representando, e a única forma de fazer isso é se, além 

de poder propor, o povo pudesse aprovar as leis que forem de seu interesse. Se o povo precisa 

de uma lei que atente contra os interesses particulares dos políticos, ele utiliza de sua 

soberania para editá-la e aprová-la. Se o Congresso aprova uma lei contrária ao interesse da 

população, o povo edita e aprova uma que a revogue. Se for preciso e for da vontade do povo, 

ele emenda a constituição e institui o poder do veto popular: 

 
 

“Em razão da grave crise que o modelo representativo vigente atravessa, a 

recuperação da legitimidade do sistema requer uma imperiosa reforma, pela qual a 

Nação ora clama, para dar estabilidade às bases do ordenamento.  
Preconiza-se, por conseguinte, mudança que faça o pêndulo do regime inclinar-se 

irresistivelmente para o campo duma participação popular mais legítima, mais 

democrática, mais soberana.  
Se tal não acontecer, a crise sem dúvida vai perdurar; talvez até recrudescer.  
Perdida, por inteiro, a legitimidade, segue-se a ruína do regime, sua desintegração 

fatal, impossível de atalhar por meios paliativos que ordinariamente se empregam 

para debelar crises, como soam ser aqueles a que os governos fracos, de autoridade 

combalida e contestada, costumam recorrer.  
Mas primeiro que se decrete nos juízos de opinião prognóstico tão funesto, há como 

prevenir a catástrofe mediante o estabelecimento, na ordem constitucional, conforme 

temos sempre asseverado, de uma democracia participativa. Quer dizer, a 
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democracia em sua ampla extensão regeneradora, com capacidade para erguer e 

restaurar o primado e prestígio da Constituição.”
49

 

 

 

As principais preocupações da atividade legiferante exercida unicamente pela 

soberania popular talvez sejam o fato de se considerar que a população não tenha 

conhecimento técnico suficiente para tratar das questões de interesse público, ou ainda que é 

muito vulnerável a grupos de pressão e à influência dos meios midiáticos. Acontece que, da 

mesma maneira, muitos dos parlamentares não têm o menor conhecimento técnico para 

criação de leis, muitos eleitos sequer exerciam, ao tempo de sua candidatura, qualquer 

atividade relacionada à política, como é o caso do Tiririca, Vampeta, Batoré e muitos outros. 

Além disso, os políticos não estão menos vulneráveis ao grupos de interesse, muito pelo 

contrários, às vezes se aliam a eles em atitudes que beneficiem apenas uma minoria. A 

ocorrência de pressão desses grupos de interesse na atividade parlamentar é muito mais 

danosa ao interesse público, uma vez que, quando ocorre no seio da participação popular, os 

interesses defendidos serão muito bem definidos e expostos publicamente, enquanto que, no 

primeiro caso, esgueirar-se-ão nos gabinetes e nas negociações políticas: 

 
 

“Ora, é o caso de se perguntar: se as paixões são ‘inevitáveis’ na natureza humana, 

por que não estariam também presentes – e ameaçadoras – nas eleições de 

candidatos e nas disputas internas nos partidos, no Legislativo e no Executivo? [...] 

As paixões públicas serão sempre, em qualquer processo de consulta, menos 

perversas do que as paixões secretas, escondidas nos gabinetes, nos lobbies
50

, nas 

negociações.”
51 
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Dito isto e, sabendo do esforço incansável do legislador em impedir ao máximo o 

exercício direto de participação da população no poder, faz-se necessário que, para que o 

direito à cidadania e à soberania popular não passem de letra morta, o instituto da iniciativa 

popular seja exercido em conjunto com o do referendo, ou seja, a proposta feita diretamente 

pelos cidadãos obrigaria, para sua aprovação, a convocação de consulta através de referendo: 

 

 
A lei será então fruto direto e exclusivo da soberana vontade do povo, 

consequentemente sem participação das Assembléias representativas, até mesmo 

contra a resistência que estas porventura lhe hajam movido.
52

  

 

 

E também Carneiro reflete: 
 

 

(...) o instituto da iniciativa popular não pode ser utilizado isoladamente. Exige, para 

sua efetividade, pois é garantia do princípio da soberania popular, que seja exercida 

simultaneamente com o referendo popular, sob pena de a cidadania, tão decantada 

pelo texto constitucional, não passar de uma mera formalidade. O referendo como 

manifestação popular, deve fazer parte do processo de criação das leis, pelo menos 

daquelas leis oriundas de projetos de iniciativa popular (...)
53

 

 

 

 

4.4.1 Da iniciativa popular conjugada com o referendo 
 

 

Como já apontado neste estudo, a utilização cotidiana dos institutos de participação 

direta não é e nunca foi de interesse do Poder Legislativo eminentemente oligárquico de nosso 

país, que foi a configuração da Assembléia Constituinte. Ora, se tais institutos fossem tão 

importantes para os constituintes originários, também seriam para o primeiro Congresso 

Nacional após a Constituição de 1988, uma vez que os mesmos ocupantes das cadeiras do 

Senado e da Câmara em 1988 eram os ocupantes das cadeiras da Assembléia Constituinte. Por 

                                                                                                                                               
influência. No Brasil, a prática do lobby não é tão evoluída quanto a americana, porém também não é 

inexistente. Não existe aqui o reconhecimento da profissão de lobista. O sistema multipartidário e o 

sistema proporcional de eleição fazem com que os partidos políticos exerçam extrema influência nos 

atos praticados pelos candidatos, de modo que o lobbista negocie com os partidos e não diretamente 

com os candidatos. No Brasil o Poder Executivo é muito mais forte que o legislativo, podendo legislar 

em alguns casos e em outros até mesmo tendo competência exclusiva, fazendo com que o Poder 

Executivo seja o alvo da pressão. Por fim, a legislação pátria trata do tema com dispositivos bastante 

esparsos, abrindo muita margem para corrupção e desvirtuamento da prática, que não só não é utilizada 

pela maioria esmagadora da sociedade como também é bastante desconhecida. Dessa forma, enquanto a 

legislação não se debruçar numa maior regulamentação da atividade, o lobby será utilizado para defesa  

de interesses de uns poucos privilegiados, para o fomento da corrupção de do tráfico de influência. 
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que, então, a demora de 10 anos para regulamentar a iniciativa popular, o referendo e o 

plebiscito e ainda fazê-lo de maneira deficiente? 

Acontece que, na tentativa de tratar de tais institutos da maneira mais vaga possível na 

Constituição, ficou aberta a possibilidade de alcançar os objetivos aqui propostos sem que, 

talvez, se precise alterar o texto constitucional. A Constituição Federal foi completamente 

omissa quanto à obrigatoriedade de votação do Congresso, não determina o prazo para 

apreciação, não fala nada sobre veto presidencial, deixando tudo a cargo da regulamentação 

infraconstitucional.  

Posto isto, a primeira alteração proposta no trâmite da iniciativa popular seria a 

dispensa de aprovação do Congresso, que terá apenas o papel de conferir a autenticidade das 

assinaturas e formular o projeto articulado quando a iniciativa tiver apresentado projeto de lei 

não articulado.  

Tal mudança, além de materialmente constitucional, também o seria formalmente, 

uma vez que a única norma constitucional que trata do trâmite de aprovação da iniciativa 

popular faz referência apenas à necessidade de apresentação à Câmara, não fazendo referência 

alguma à votação e como ela se daria: 

 
 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição. 

(...) 

§ 2º - 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. 

 

 

A segunda alteração seria a utilização de referendo para aprovação do projeto, que, da 

mesma maneira, se mostra constitucionalmente possível quando analisamos a norma 

constitucional que trata da competência para iniciar referendo: 

 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

(...) 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 

 

 

Vê-se que a Constituição tratou do referendo e do plebiscito de maneira distinta, 

definindo que o Congresso tem competência exclusiva para autorizar referendos e para 
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convocar os plebiscitos. Como é sabido, o legislador não utiliza palavras inutilmente, ainda 

mais em um dispositivo tão curto. Por isso, o Congresso tem diferentes papéis quando da 

convocação de uma ou outra consulta popular, apesar da Lei 9.709 ignorar tal diferença e 

utilizar-se do temo “convocar” para ambas: 

 
 

Art. 2
o
 Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere 

sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou 

administrativa. 

§ 1
o
 O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, 

cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. 

§ 2
o
 O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, 

cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. 

 

 

Alinha-se, aqui, ao entendimento de que ao Congresso Nacional cabe tão somente o 

papel de “autorizar”, permitir que seja convocada a consulta referendária caso os requisitos 

legais sejam preenchidos quando do pedido.  Se ao Congresso cabe o papel de autorizar, a 

outro ator político cabe a iniciativa de pedir. 

A iniciativa popular representaria, ao mesmo tempo, a vontade do povo de 

regulamentar legalmente determinada matéria e ainda um pedido de convocação de refendo, 

cabendo ao Congresso Nacional apenas conferir a existência de projeto articulado ou ainda 

formulá-lo, checar a autenticidade das assinaturas e, feito isso, dar ciência à Justiça Eleitoral 

da consulta que deverá ser realizada.  

 

 

4.4.2 Do Referendo 
 

 

O referendo foi inserido no Brasil pela primeira vez na constituição de 1988, ficando a 

cargo do legislador infraconstitucional editar lei que o regulasse. Como era de se esperar, 

tornar rotineira uma prática que dá ao cidadão tamanho poder, capaz até mesmo de anular ato 

legislativo ou administrativo, não era nem um pouco interessante para o legislador, resultando 

na demora de 10 anos para promulgação da lei 9.709, que ainda veio da forma mais reticente 

possível. 

Este tipo de consulta foi regulamentado de forma praticamente idêntica ao plebiscito, 

aumentando mais ainda a confusão que já existia entre os dois institutos. 

O referendo tem como objetivo a realização de uma consulta à população acerca da 

aceitação ou rejeição de ato legislativo ou administrativo já realizado: 
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Art. 2

o
 Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere 

sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou 

administrativa. 
§ 2

o
 O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, 

cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. 

 

 

José Afonso da Silva, mais uma vez, explica da melhor maneira possível a diferença 

entre ambos os institutos: 

 

(o plebiscito) é também uma consulta popular, semelhante ao referendo; difere deste 

no fato de que visa a decidir previamente uma questão política ou institucional, antes 

de sua formulação legislativa, ao passo que o referendo versa sobre aprovação de 

textos de projeto de lei ou de emenda constitucional, já aprovados; o referendo 

ratifica (confirma) ou rejeita o projeto aprovado; o plebiscito autoriza a formulação 

da medida requerida (…).
54

 

 

 

Outro ponto importante trazido pela lei 9.709 é o que trata das hipóteses e do modo de 

convocação do referendo e do plebiscito: 

 
 

Art. 3
o
 Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou 

do Poder Executivo, e no caso do § 3
o
 do art. 18 da Constituição Federal, o 

plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta 

de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do 

Congresso Nacional, de conformidade com esta Lei. 

 

 

É bastante óbvio que, desde a promulgação da chamada Constituição Cidadã, muitos 

temas de relevância nacional foram debatidos no âmbito do Poder Legislativo e Executivo, o 

que leva a conclusão de que, pelo menos em alguns casos, a consulta à população seria o 

caminho certo a se seguir, porém, até a presente data, tendo a Constituição completado 25 

anos, a consulta popular só foi realizada duas vezes. A primeira consulta foi plebiscitária, em 

1993, que não nasceu da vontade do Poder Legislativo, mas sim da exigência do constituinte 

originário de consulta para escolha da forma e sistema de governo entre monarquia ou 

república e parlamentarismo ou presidencialismo, tendo vencido a república presidencialista. 

A segunda foi uma consulta referendária, em 2005, onde o povo brasileiro foi consultado 

sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no país. O artigo 35 do Estatuto 

do Desarmamento havia sofrido uma alteração que proibiria tal comércio em todos os casos 

que não os previstos no artigo 6º do mesmo estatuto, o que causaria grande impacto na 

indústria armamentista do país e também na vida de todos os cidadãos que guardavam 
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qualquer relação com o comércio de armas ou munições. A mudança foi rejeitada pela 

maioria da população. 

A negligência legislativa, aliada à escassez de utilização, são suficientes para 

evidenciar o descaso dos políticos com relação à democracia participativa, que procuram 

obstar cada vez mais o exercício da participação direta da população na gestão democrática do 

país para garantir a manutenção do esbulho da máquina estatal para benefícios particulares em 

detrimento do interesse público.  

 

 

4.4.2 Dos supostos inconvenientes da utilização do referendo 
 

 

A utilização da consulta referendária desde sempre gerou bastante discussão 

doutrinária acerca de seus inconvenientes. Na utilização deste instituto como trâmite de 

aprovação da iniciativa popular, talvez estes entraves se acentuariam, de modo que faz-se 

importante o apontamento dos principais inconvenientes evidenciados pelos estudiosos do 

tema, utilizando de síntese feita por Paulo Bonavides:  

 
 

"O desprestígio das Câmaras Legislativas com a conseqüente diminuição de seus 

poderes; os índices espantosos de abstenção; a invocação do argumento de 

Montesquieu acerca da incompetência fundamental do povo e seu despreparo para 

governar; a cena muda em que se transforma o referendum pela ausência de debates;  

os abusos de uma repetição freqüente ao redor de questões mínimas, sem nenhuma 

importância, que acabariam provocando o enfado popular; o afrouxamento da 

responsabilidade dos governantes (ao menor embaraço, comodamente transfeririam 

para o povo o peso das decisões); o escancarar de portas à mais desenfreada 

demagogia; em suma, o dissídio essencial da instituição com o sistema 

representativo"
55

  

 

 

Quanto a estes inconvenientes, a experiência política brasileira tem mostrado o 

contrário.  

Quanto ao desprestígio do Congresso, o que o tem causado é justamente o seu 

descompromisso com a vontade popular, situação esta que poderia ser revertida pela atividade 

conjunta da gestão responsável e da participação direta da população 

A abstenção de eleitores, por sua vez, não se aplica ao Brasil, tendo em vista a 

obrigatoriedade do voto. Além disso, as manifestações que tomaram conta do país mostram 

que, mais do que nunca, o brasileiro anseia por mudança e está disposto a participar 

ativamente dela.  
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O despreparo técnico do povo não guarda qualquer relação com o objetivo do 

referendo. O papel da consulta referendária não é fazer com que o povo crie uma lei e seus 

artigos, o que se pretende não é a criação pelo popular de normas tecnicamente formuladas, 

mas sim seu pronunciamento sobre o que pensa sobre aquele conteúdo material, exigindo-se 

apenas pensamento ético e crítico sobre o meio em que vivemos e não conhecimento técnico 

da atividade legiferante. 

A ausência de debates é completamente inexistente. Nos casos normais, a proposta 

levada à consulta é previamente debatida no Congresso, cabendo à população confirmar ou 

rejeitar a medida. No caso da iniciativa popular aqui proposta, o debate ocorrerá do início ao 

fim: durante a concretização da vontade popular em uma proposta de lei; durante a coleta de 

assinaturas; e antes da realização propriamente dita do referendo, sendo permitida pela lei 

9.708 a utilização gratuita dos meios de comunicação de massa concessionários de serviço 

público para o debate das idéias apresentadas: 

 

 
Art. 8

o
 Aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso Nacional dará 

ciência à Justiça Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua circunscrição: 

(...) 

IV – assegurar a gratuidade nos meios de comunicação de massa concessionários de 

serviço público, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias organizadas pela 

sociedade civil em torno da matéria em questão, para a divulgação de seus 

postulados referentes ao tema sob consulta. 

 

 

Questões mínimas e de nenhuma importância nunca chegariam a ser votadas em 

referendo. Primeiro pela evidente falta de vontade do legislador em fazer este tipo de 

consulta;  no caso específico do objeto deste trabalho, somente causas realmente importantes 

compensariam o esforço e os gastos necessários para se preencher os requisitos de 

admissibilidade de uma iniciativa popular.  

No que tange ao afrouxamento da responsabilidade dos governantes, este argumento já 

não se aplica normalmente, sendo o referendo completamente ignorado no país e também não 

se aplica ao presente estudo pelo fato de a sua convocação não depender da vontade dos 

governantes e sim da vontade popular em trazer para si esta responsabilidade. 

Finalmente, resta dizer que aqui não procura-se um posicionamento demagogo, mas 

sim a chance da população de influenciar, diretamente, a tomada de decisões, em defesa da 

democracia, da dignidade humana, da cidadania e da soberania popular, tão prezadas pelo 

direito atual. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 

 

Este ano as ruas do Brasil foram tomadas por cidadãos indignados com a situação em 

que se encontra a nação. O Brasil é um dos países com a tributação mais alta e, mesmo com a 

quantidade descomunal de dinheiro arrecadado por estes tributos, nenhum setor público pode 

ser considerado satisfatório. Escolas, hospitais e transportes públicos nunca estiveram tão 

sucateados e, ainda assim, o governo consegue angariar recursos e gastar bilhões na 

construção de estádios para Copa do Mundo. Para completar a revolta, escândalos de 

corrupção e desvio de verba pública tornam-se cada vez mais frequentes nos noticiários e a 

população assiste a tudo o que seus “representantes” têm feito para prejudicar seu próprio 

desenvolvimento. 

E assim, num país que se intitula como um Estado Democrático de Direito, onde todos 

têm direitos iguais, onde todos são livres, onde se tem como prioridade a defesa da dignidade 

humana, do desenvolvimento econômico, social e político da sociedade e o respeito à 

soberania popular, a população reina imóvel, impotente, inutilizada pela legislação e por 

políticos que, supostamente, deveriam agir de acordo com seu interesse. 

Foi pensando em dar ao povo uma opção para retomar o poder, colocar o Brasil no 

caminho que pensa ser o melhor para si e para controlar e punir os representantes corruptos e 

omissos, que as possibilidades de participação direta do cidadão na democracia entraram em 

tela, sendo a Iniciativa Popular, dentre todas elas,  a mais promissora. 

O objetivo deste trabalho foi entender como um instituto tão promissor, capaz de 

tornar lei a vontade popular, capaz de anular uma lei criada por um corrupto através da 

aprovação de uma condizente com o interesse público, capaz de regulamentar o que o povo 

quiser, do jeito que quiser, pode ser tão ignorado e quase nunca utilizado quando precisa-se 

tanto dele. 

A resposta encontrada foi que o poder público está completamente infestado pela 

corrupção. Desde sempre o poder esteve concentrado na mão de uma minoria, que conseguiu 

moldar o ordenamento pátrio, inclusive a Constituição, para que seus interesses fossem 
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sempre resguardados. A Assembléia Constituinte Congressual serviu o propósito dessa 

minoria, colocando eles mesmos como redatores da Constituição, negando ao povo o direito 

de escolher o tipo de assembléia e quem seriam seus componentes. A vaga regulamentação 

constitucional serviu ao propósito desta minoria, acalmando o povo com a possibilidade de 

participar mais diretamente, mas tornando essa possibilidade de quase impossível realização 

ou mesmo dependente de sua vontade. A demorada e, mais uma vez vaga, regulamentação 

infraconstitucional destes mesmos institutos também de nada serviram ao interesse público. 

O sistema representativo está caótico, em colapso, os representantes se consideram os 

detentores do poder e, de maneira alguma, querem o povo interferindo na condução do país. 

Enquanto a reforma do poder público depender do próprio poder público  o Brasil nunca irá 

melhorar. A nossa história inteira tem sido prova disso e, até que o povo brasileiro tome para 

si a responsabilidade e passe a agir cotidianamente de maneira direta na condução do país 

seus interesses serão sempre deixados em segundo plano. 

A Iniciativa popular aqui proposta representaria a pura soberania popular, onde uma 

parcela mais engajada da população movimentaria o restante, no sentido de uniformizar seu 

posicionamento a respeito de determinada matéria. Em nenhum momento a intenção do povo 

poderia ser obstada por interesses menores de políticos corruptos e mal intencionados, o poder 

puro e verdadeiro não pode ser impedido pela representação do poder. Do povo o projeto de 

lei nasceria e no seu seio ele encontraria a aprovação. O desejo popular seria capaz de se 

sobrepor, a todo momento, ao interesse particular das minorias, que em nada interfeririam no 

procedimento de aprovação de uma iniciativa do povo. 

Conclui-se que aos cidadãos é lícito e justo poder apresentar um projeto articulado de 

leis ou mesmo obrigar o Congresso a se movimentar para regulamentar determinada matéria 

da forma que quiserem, apenas dando suas idéias e diretrizes gerais.  

Conclui-se que, para uma democracia, de nada serve uma doutrina que pense que o 

verdadeiro detentor do Poder Constituinte Originário não pode emendar uma Constituição já 

existente. O povo, soberano que é, pode sim emendar, criar e até mesmo desfazer uma 

Constituição quando quiser.  

Conclui-se que a quantidade de assinaturas exigidas e a obrigatoriedade de assinatura 

manuscrita não passam de esquemas políticos para impedir o exercício da participação direta 

e para garantir a manutenção do uso escuso da máquina pública, devendo ser completamente 

revistas. O número de assinaturas deve diminuir e alcançar um equilíbrio entre praticabilidade 

(um número não muito alto para não impossibilitar o recolhimento) e sua utilidade pública 

(um número não muito baixo que cause o excesso de proposituras) . O método de 



46 

 

recolhimento, por sua vez, deve ser realizável para o maior número de cidadãos quanto for 

possível e o melhor jeito de diminuir drasticamente os custos, tornar mais célere e prático este 

recolhimento é a utilização da subscrição eletrônica, mais especificamente através de abaixo 

assinados pela internet.  

Finalmente, para que todas as outras alterações tenham o efeito desejado, a aprovação 

do projeto de iniciativa popular não mais deve depender do Congresso. Resta completamente 

absurda a idéia de que caberá ao parlamento corrompido a aprovação de projetos que 

representem a luta da população contra a corrupção e também a idéia de que a maior 

autoridade do regramento não tenha poder para sancionar suas próprias leis. A iniciativa 

popular nasce da vontade do povo em agir diretamente na democracia e diretamente deve ser 

aprovada. Nada mais justo do que dar ao povo o poder de conduzir o seu país da maneira que 

achar ser necessária quando seus representantes não mais o fizerem. Assim, o poder de 

aprovação da Iniciativa Popular estará nas mãos de seu verdadeiro dono, o cidadão brasileiro.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos da constituição brasileira de 1988: O estado a que 

chegamos. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20081127-

03.pdf>. 

Benevides, A cidadania ativa, 1996 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 3. reimp. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. Tradução de Carmem Varriale. 5. ed. 

Brasília: UnB, 2004. 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 7. 

ed. rev. ampl. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

6- BONAVIDES, Paulo. Direitos Fundamentais, Globalização e Neoliberalismo. 

Disponível em:  <http://www.unicap.br/rid/artigos2004/direitosdundamentais.doc> 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1967, 

p. 227 

BONAVIDES, Paulo: 

<http://www.achegas.net/numero/vinteesete/p_bonavides_27.htm>. 

Câmara dos Deputados: <http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-

cidada/publicacoes/regimento-interno-da-assembleia-nacional/resolucao-2-1987>. 

Câmara dos Deputados: <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/10190 

/iniciativa_popular_ teixeira.pdf?sequence>. 

COMPARATO, Fábio. Emenda e revisão na Constituição de 1988. Revista de Direito 

Público, n. 93, 1990. 

http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20081127-03.pdf
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20081127-03.pdf
http://www.achegas.net/numero/vinteesete/p_bonavides_27.htm
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/regimento-interno-da-assembleia-nacional/resolucao-2-1987
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/regimento-interno-da-assembleia-nacional/resolucao-2-1987
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/regimento-interno-da-assembleia-nacional/resolucao-2-1987


48 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. A participação popular e suas conquistas. In Cidadão 

Constituinte. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1998. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Formas de Participação Política. Revista da Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo, 1985 

DALLARI, Dalmo. Mecanismos de Participação Popular no Governo, in Problemas e 

reformas: subsídios para o debate Constituinte. São Paulo: OAB, 1988 

Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 27/01/1988 

FEREIRA FILHO, Manoel Gonçalvez. Curso de Direito Constitucional 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 

1988. São Paulo: Saraiva, vol. 2, 1992 

FERREIRA, Luis Pinto. Comentários à Constituição Brasileira 

Galante, Marcelo. Direito Constitucional. 2003-2004. 

HERKENHOFF, João Baptista. Curso de Direitos Humanos – Gênese dos Direitos 

Humanos. Volume 1. São Paulo : Ed. Acadêmica,1994. 

Houaiss: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=projeto 

IBGE: 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm>. 

IBOPE: <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-pessoas-com-

acesso-a-internet-no-brasil-chega-a-105-milhoes.aspx>. 

Parecer do Relator à PEC 394 de 2001 disponível em 

<www.camara.gov.br/proposições>. 

Planalto: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 

Planalto: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9709.htm>. 

http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=projeto
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-pessoas-com-acesso-a-internet-no-brasil-chega-a-105-milhoes.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-pessoas-com-acesso-a-internet-no-brasil-chega-a-105-milhoes.aspx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9709.htm


49 

 

PRICE WATERHOUSE. São Paulo. A Constituição do Brasil de 1988: Comparada e 

Comentada. São Paulo, 1989. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

Senado:  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/134780/Agosto%2087_%20-

%200084.pdf?sequence=3 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1990. 

SILVA, José Afonso da. Poder Constituinte e Poder popular: Estudos sobre a 

Constituição, 1986.   

SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil. Rio 

de Janeiro: Forense, 1990 

 

 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/134780/Agosto%2087_%20-%200084.pdf?sequence=3
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/134780/Agosto%2087_%20-%200084.pdf?sequence=3

